
การพิจารณา 
(ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...
และการจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วนัพฤหสับดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

โดย

“การเตรียมความพร้อมของ มสธ. 
ภายหลังการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ”



การพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...
การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.

การเตรียมความพร้อม ก่อน การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็นมหาวิทยาลัย                   
ในก ากับของรัฐ
วันแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

การเตรียมความพร้อมของ มสธ. ภายหลัง 
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย



การพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...
การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.

การเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ
เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็นมหาวิทยาลัย                   
ในก ากับของรัฐ
วันแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

การเตรียมความพร้อมของ มสธ. ภายหลังการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย



กรอบร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

หลักการและเหตุผล ของการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ล าดับความเป็นมาของการจัดท าร่างพระราชบัญญัติฯ
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ
ความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเชิงสถิติของมหาวิทยาลัย : บทวิเคราะห์ / SWOT 



วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
โครงสร้างการบริหาร 
การจัดแบ่งส่วนงาน

ประเด็นหลักที่ส ำคัญ

หลักกำรกลำงของกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ
ของรัฐ : มติคณะรัฐมนตรี 19 สิงหำคม พ.ศ.2546

ควำมเชื่อมโยงกับแผนและนโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศ



กรอบแผนอดุมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี 

ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา 

ฉบบัท่ี 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนปฏิบติัการยทุธศาสตรป์ระเทศ  (Country Strategy)
แผนปฏิบติัการยทุธศาสตรก์ารเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการปฏิรปูการจดัท างบประมาณของรฐับาล
ทิศทางและกรอบยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี  12 (พ.ศ. 2560–2564)
ร่างกรอบยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี
นโยบายส าคญัของรฐับาล
นโยบายความมัน่คงของชาติ

http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/download/long_range_plan/HEPlan_book.pdf
http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/download/long_range_plan/HEPlan_book.pdf


Country Strategy



หลดุพ้นจาก
ประเทศรายได้
ปานกลาง

ลดความ
เหล่ือมล า้

เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

Country Strategy



ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพ่ือหลดุพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : การลดความเหล่ือมล า้ (Inclusive Growth)

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth)

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : การสร้างความสมดลุและปรบัระบบบริหารจดัการภาครฐั  
(Internal Process) 

ยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy)



บทบาทสถาบนัอดุมศึกษาในการพฒันาประเทศ

สถาบนัอดุมศึกษา

สรา้งเสรมิขีดความสามารถ    

ของประเทศ

แกปั้ญหาและตอบสนอง                           

ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม

ทอ้งถ่ิน ชุมชน (Social Engagement)



แผนการลงทุนเพื่อพฒันาสถาบนัอดุมศึกษา 

วงเงินงบประมาณ  140,000 ลา้นบาท 

ระยะเวลา 5 ปี ใน 3 โครงการหลกั คือ 

1. โครงการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยัไทย                                       

สูม่หาวิทยาลยัระดบัโลก งบประมาณ 25,000 ลา้นบาท

2. โครงการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย ์   

ในอุดมศึกษา เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของบรบิทโลก 

งบประมาณ 47,000 ลา้นบาท

3. โครงการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษากลุม่ใหม่ใหไ้ด้

มาตรฐานการอุดมศึกษา และการเตรยีมความพรอ้มสูก่าร

เป็นประชาคมอาเซียน  งบประมาณ 68,000 ลา้นบาท

23 เมษายน 2557 : กกอ.
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Free Trade Area (FTA) กบัอดุมศึกษา

• การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

• การสง่บุตรหลานไปศึกษาในตา่งประเทศ

• การใหต้า่งประเทศเขา้มาลงทุน/รว่มลงทุนในการจดัตัง้

มหาวิทยาลยั

• การใหอ้าจารยต์า่งชาตเิขา้มาสอนในมหาวิทยาลยัในไทย

• การใหอ้าจารยไ์ทยไปสอนในมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ

การเปิดเสรีการคา้บริการ: ดา้นการศึกษา



Partnership for 

21st Century 
Skills

http://www.21stcenturyskills.org

Critical Thinking

Communication

Collaboration
Creativity



หลักกำรกลำงที่ก ำหนดให้บัญญัติ
ในร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยของรัฐในก ำกับ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ.2546 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล
1. การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปและวัฒนธรรม ต้องเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และแผนการพฒันาประเทศ

2. การผลิตบัณฑิต ควรให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ จัดการศึกษาหลากหลายรปูแบบ ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต รวมทั้งมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับตัวไปตาม
สถานการณ์

3. ให้มีกลไกการจัดสรรงบประมาณ หรือกลไกก ากับดูแล โดยองค์กรที่
รัฐจัดต้ังขึ้น เพื่อความเชื่อมโยงกับการด าเนนิงานของมหาวิทยาลยั



2. ล ำดับควำมเป็นมำของกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติ

นโยบายของรัฐบาล
ระดับสภามหาวิทยาลัย
ระดับมหาวิทยาลัย
กระบวนการด าเนินงาน

3. สำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติ

4. กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติ

5. ควำมพร้อมของมหำวิทยำลัย



6. ข้อมูลเชิงสถิติของมหำวิทยำลัย

บุคลากรแต่ละประเภท
นักศึกษาแต่ละระดับ
หลักสูตร ประเภทหลักสูตร 
การจัดการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ละประเภท
โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ : 
งบการเงิน
ทรัพย์สิน



การพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...
การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.

การเตรียมความพร้อม ก่อน การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็นมหาวิทยาลัย                   
ในก ากับของรัฐ
วันแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

การเตรียมความพร้อมของ มสธ. ภายหลัง การ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย



การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.
การเตรียมความพร้อม ก่อน การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็นมหาวิทยาลัย                   
ในก ากับของรัฐ
วันแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.



วิสัยทัศน์ บริบท และวัฒนธรรมองค์กรของ มสธ.
ความเป็นอิสระทางวิชาการ  
ความเป็นอิสระทางการบริหารงานบุคคล  
ความเป็นอิสระทางการบริหารการเงิน
การเปรียบเทียบร่างข้อบังคับ มสธ. กับข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐอื่นๆ

การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.

ประเด็นส าคัญ :



การมีส่วนร่วมของฝ่ายสภามหาวิทยาลัย มสธ.
การมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร มสธ.
การมีส่วนร่วมของประชาคม มสธ. : บุคลากร  
นักศึกษาปัจจุบัน  นักศึกษาเก่า  ผู้มีส่วนได้เสีย  
ล าดับความส าคัญเร่งด่วนของร่างข้อบังคับ มสธ. 
ที่จะต้องจัดท า 
กรอบระยะเวลาของการด าเนินการจัดท าร่าง
ข้อบังคับ มสธ. เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นเสริม :



พ.ศ.๒๕๕๘
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงาน                  
สายสนับสนุน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจ า

๑๘ ก.ค. ๒๕๕๘
พรบ.มก. ๒๕๕๘

มีผลบังคับใช้

สภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการวิชาการ / สภาพนักงาน / คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ภายใน ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙ ด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

อธิการบดี / คณบดี / ผู้อ านวยการสถาบัน / ผู้อ านวยการส านัก / หัวหน้าภาควิชา
ภายใน ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙ ผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒิ

๘ เมษายน ๒๕๕๘

การด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย

และ
กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย
ชุดปัจจุบัน สิ้นสุดลง
ตาม พรบ.มก. ๒๕๕๘ 

ณ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ด าเนินการสรรหา
นายก

สภามหาวิทยาลัย
และ

กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๖-๓๐ ต.ค. 
พระราชทาน

ปริญญา

สภาฯ อนุมัติ 
งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศที่ต้องประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
ส่วนงาน ปริญญา ครุยวิทยฐานะ 

ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เครื่องแบบ

ด าเนินการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้บริหาร  
คณาจารย์ประจ า 

พนักงานสายสนับสนุน

ด าเนินการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง
นายกสภา

มหาวิทยาลัย
และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มก.  
๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๗๐)

๗๓ ปี มก.

พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับ
การสรรหาอธิการบดี และ

การประเมินอธิการบดี

กรกฎาคม

๑๕ ก.พ. สิ้นสุด
วาระ ๑๔/๒

แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี (๑๔/๓) 

ข้อบังคับ
คณะกรรมการ

วิชาการ

ข้อบังคับ
พัฒนาวิชาการ

ข้อบังคับ
การพัสดุ 

การบริหารการเงิน 
การจัดการทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์

ข้อบังคับ
สภาพนักงาน

ข้อบังคับ
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ
บริหารงาน

บุคคล 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน
พิเศษ สิทธิ

และ
สวัสดิการ

ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ
การให้ทุน

นิสิตที่
ขาดแคลน
ทุนทรัพย์

ข้อบังคับ
ผู้ด ารง

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ

ข้อบังคับการได้มาซึ่ง คณบดี 
ผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน

และประจ าวิทยาเขต

ข้อบังคับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ประกาศ
และ

ข้อบังคับ
เกี่ยวกับ
ส่วนงาน

ข้อบังคับ
การ

ประเมิน
คณบดี

ข้อบังคับ
การ

ประเมิน
ผู้อ านวยการ

ข้อบังคับ
การบริหาร
การวิจัย

ข้อบังคับ
การพัฒนา

นิสิต

ข้อบังคับ
การพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงาน



พ.ศ.๒๕๕๙

๔ กรกฎาคม                           
๕๙ พรรษา 

ทูลกระหม่อม            
จุฬาภรณฯ

๒ กุมภาพันธ์
๗๓ ปี มก.

๒ เมษายน                     
๖๑ พรรษา 

สมเด็จ   
พระเทพรัตนฯ

๑๗ 
กรกฎาคม

ครบ ๑ ปี มก.              
แห่งการเป็น
มหาวิทยาลัย

ในก ากับ               
ของรัฐ

สรุปการ
ด าเนินงาน
ของสภา

มหาวิทยาลัย 
๘ เมษายน 

๒๕๕๘ 
–

๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

๘ เมษายน : ครบ ๑ ปี ของการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการ           

สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

สืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์

๒๙ ก.พ.                   
๒/๒๕๕๙

๒๘ มี.ค.                   
๓/๒๕๕๙

๒๕ เม.ย.                   
๔/๒๕๕๙

๒๓ พ.ค.                   
๕/๒๕๕๙

๒๗ มิ.ย.                   
๖/๒๕๕๙

๒๙ ม.ค. -๗ ก.พ.
เกษตรแฟร์

๒๒ เม.ย.
ปัจฉิมนิเทศ

๓๐ พ.ค.
ปิด

ภาคปลาย  
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘

๑๖ พ.ค. 
เปิดเรียน 
สาธิต มก.

@ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

ด าเนินการสรรหานายกสภา มก. และ
กรรมการสภา มก. ทุกประเภท

• ข้อบังคับสรรหา
อธิการบดี
• ข้อบังคับสรรหา
นายกสภา มก. และ
กรรมการสภา มก.
• ข้อบังคับกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
• ข้อบังคับสภา
พนักงาน

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

๘ สิงหาคม
เปิดภาคต้น 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

การประชุมและกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย

ด าเนินการให้ได้มาซึง่ประธานและ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ด าเนินการให้ได้มาซึง่ประธานและ
กรรมการสภาพนกังาน

๑๒ สิงหาคม                           
๘๔ พรรษา 

สมเด็จ               
พระนางเจ้าฯ

๒๘ กรกฎาคม                        
๖๔ พรรษา 

สมเด็จ             
พระบรมฯ

AEC

อังคารที่ ๒๓ ก.พ. นัดฟังค าสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด กรณีอุทธรณ์

เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภา มก. 
และ กรรมการสภา มก. ผู้ทรงคุณวุฒิ

๘ ก.พ.                   
พิเศษ ๒/๒๕๕๙



คณะกรรมการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(ก.พ.ม.)

สภามหาวิทยาลัย

คณะอนุกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

๑. ด้านการบริหารงานทั่วไป
๒. ด้านการบริหารงานบุคคล
๓. ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน 

และสิทธิประโยชน์
๔. ด้านการศึกษา นิสิต และ

ศิลปวัฒนธรรม
๕. ด้านการประกันคุณภาพ และการ

ตรวจสอบ
๖. ด้านการวิจัย
๗. ด้านการบริการวิชาการ
๘. ด้านการพัฒนาสารสนเทศ
๙. ด้านภาพลักษณ์และสือ่สารองค์กร

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)

หน้าที่คณะอนุกรรมการ
๑. จัดท าร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติฯ

๒. จัดท าร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่จะต้องน าไปใช้บังคับ หรือ
ด าเนินการ

๓. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ๑๒ ปี

๔. ด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
รูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ให้เกิดความต่อเนื่อง เรียบร้อย

• คณะกรรมการวิชาการ
• คณะกรรมการจริยธรรม
• คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
• คณะกรรมการนโยบายการเงิน
• คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการติดตามและประเมินผล                         

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
• ฯลฯ

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ  เช่น

• การปรับโครงสร้างองค์กร
• นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
• นโยบายและระบบการจัดท างบประมาณ 

และการบริหารการเงิน
• นโยบายและระบบการติดตามและ

ประเมินผลผู้บริหาร
• นโยบายและระบบการพัฒนาดา้นวิชาการ
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ๑๒ ปี

ภารกิจส าคัญเร่งด่วนด้านการพัฒนา

หน้าที่คณะกรรมการ
๑. จัดท าร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติฯ  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา

๒. จัดท าร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่จะต้องน าไปใช้บังคับ หรือ
ด าเนินการ เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา

๓. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ๑๒ ปี เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา

๔. ด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
รูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ให้เกิดความต่อเนื่อง เรียบร้อย เสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๕. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

@ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ Revised 



การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.
การเตรียมความพร้อม ก่อน การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็นมหาวิทยาลัย                   
ในก ากับของรัฐ
วันแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.



การเตรียมระบบการบริหารจัดการในช่วง                         
การเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ 
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
การเตรียมข้อมูลในทุกด้าน เพื่อการปรับเปลี่ยน
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
การเตรียม “ใจ” และ “ความพร้อม” ของ
บุคลากรที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ



การเตรียมภาระทางการเงิน เพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ “ในระยะยาว”: งบบุคลากร (x1.2-1.7 ?)
การเตรียมโครงสร้างองค์กร  โครงสร้างการบริหาร  
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล และโครงสร้างการ
บริหารการเงิน : 

งบประมาณแผ่นดิน  vs งบประมาณเงินรายได้

เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ



ระบบการสื่อสารภายใน ระหว่างส่วนงาน 
บุคลากร นักศึกษา  นักศึกษาเก่า  และสาธารณะ 
อย่างต่อเนื่อง และ เป็นปัจจุบัน

เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

SOCIAL MEDIA / DIGITAL TOOLS



การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.
การเตรียมความพร้อม ก่อน การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็นมหาวิทยาลัย                   
ในก ากับของรัฐ
วันแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ



การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.วันแรกของการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

1. ตราสัญลักษณ/์เครื่องหมายประจ ามหาวิทยาลัย



2. เลขระบบสารบรรณ

3. การรักษาราชการแทน “การรักษาการแทน” 

4. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เดิม ใช้ไปพลางก่อนได้  
ตามบทเฉพาะกาล

5. การแต่งตั้งผู้รักษาการ (ถ้าม)ี
6. การสื่อสารสู่สังคม และ Partners ในต่างประเทศ

การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.วันแรกของการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ



การพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...
การจัดท ากรอบข้อบังคับ มสธ.

การเตรียมความพร้อม ก่อน การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
เรื่องที่ไม่ควรพลาดก่อนเป็นมหาวิทยาลัย                   
ในก ากับของรัฐ
วันแรกของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

การเตรียมความพร้อมของ มสธ. ภายหลัง การ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย



การเตรียมความพร้อมของ มสธ. 
ภายหลัง

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
1. การสื่อสารสู่ประชาคม อย่างถูกต้องและทั่วถึง
2. การจัดท าร่างข้อบังคับที่ ส าคัญและเร่งด่วน เพื่อ

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาคม และล าดับพิจารณา

การบริหารงานบุคคล : การเปล่ียนสถานภาพ
เงินเดือน ค่าตอบแทน ฯลฯ
การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหาร : อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ฯลฯ



การเตรียมความพร้อมของ มสธ. 
ภายหลัง

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
3. การปรับโครงสร้างองค์กร

มหาวิทยาลัย และ ส่วนงาน                                  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
หน่วยงาน (ประกาศมหาวิทยาลัย)

4. การปรับโครงสร้างการบริหาร
5. การปรับโครงสร้างงบประมาณ การเงิน การบัญชี
6. การงบประมาณ : งบบุคลากร ที่ปรับเปลี่ยน

สถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนักงาน



วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย
แผนปฏิบัติการ/แผนการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อความต่อเนื่องทางการบริหาร
ในระยะยาว
รายได้ของมหาวิทยาลัย  กองทุน นิติบุคคล ...
หลักประกันด้านคุณภาพการศึกษา
หลักประกันการให้โอกาสแก่ผู้มีฐานะยากจน/ด้อยโอกาส
การปรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯลฯ
ระบบการประเมินบุคลากร ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย
การมีส่วนร่วมของประชาคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นอื่นๆ



ขอ้เสนอแนะ :  

จัดระบบฐานข้อมูลล่าสุดในด้านต่างๆ ของทุกหน่วยงาน 
ประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารความคืบหน้าให้บุคลากร นักศึกษา  
ศิษย์เก่า และประชาคมภายนอก ทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
:  Website / e-mail / Digital Tools
ก าหนดตัวบุคคลรับผิดชอบหลักและหน่วยงานรองรับ/สนับสนุน  
พร้อมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน
ผู้จะเป็นกรรมาธิการในส่วนของมหาวิทยาลัย ต้องรอบรู้เรื่องราว
และบริบทของมหาวิทยาลัย  พร้อมชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง   สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับกรรมาธิการทุกคนและเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
FAQ : ค่าเล่าเรียน  / เงินเดือน-ค่าตอบแทนของบุคลากรระดับ
ต่างๆ  / ผลประโยชน์ผู้บริหาร / ความเป็นธรรมในการประเมิน  / 
สวัสดิการและความมั่นคงในการท างานของบุคลากร / ข้อร้องเรียน
สาธารณะที่ปรากฏบ่อย : ระบบสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร



ผลพวงของการเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ความล่าช้าของการได้รับเงินเดือนใหม่
การเบิกจ่ายเงิน/สวัสดิการจากกรมบัญชีกลาง
การท าหนังสือเดินทาง (Passport) ใหม่
ผลกระทบอื่นๆ จากการไม่มีสถานะข้าราชการ

การจัดท างบประมาณ เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

บัญชีเงินเดือนใหม่ รายบุคคล ที่เปลี่ยนสถานะ 
(เสนอตั้ง เงินเดือนปัจจุบัน x ๑.๖) ???

เรื่องที่ต้องเผชิญ



ความเข้าใจของประชาคมและบุคลากรที่ต้อง  
ปฏิบัติตาม  ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่จะมี
ผลบังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกประเภท ชุดใหม่
การสรรหาอธิการบดี ใหม่
การสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก

การกระจายความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝ่ายนโยบาย                          
(สภามหาวิทยาลัย) กับ ฝ่ายบริหาร (อธิการบดี)

เรื่องที่ต้องเผชิญ



ความเข้มแข็งของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ระบบการตอบแทนที่จูงใจ : Rewarding System
ความเข้าใจของบุคลากรเก่ียวกับสถานะ  
ผลตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

ความต่อเนื่องของการบริหารในช่วงเปล่ียนผ่าน
เมื่อ ร่าง พ.ร.บ. มสธ. อยู่ระหว่างการพิจารณา
กรณี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จะหมดวาระและมีการสรรหาใหม่
กรณีอธิการบดีจะหมดวาระและมีการสรรหาใหม่

เรื่องที่ต้องเผชิญ



เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

พ.ศ.๒๕๕๙
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

ด าเนินการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย

และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด าเนินการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด าเนินการสรรหา
อธิการบดี

ด าเนินการเสนอ                 
ขอโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งอธิการบดี

ธันวาคม

รับฟังความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติฯ 

จากประชาคม

สภา
มหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ

ร่าง
พระราชบัญญัติฯ

เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฯ 

ให้ สกอ. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณา

 ครม. ให้ความเห็นชอบ 
และเสนอ สนช. พิจารณา

 สนช. พิจารณาวาระที่ ๑
ตั้งกรรมาธิการพิจารณา

 กรรมาธิการพิจารณา             
(๒ เดือน)

 สนช.พิจารณาวาระที่ ๒-๓
 ทรงลงพระปรมาภิไธย

ยกร่างข้อบังคับที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน

 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา ก่อนเสนอ ครม.




