
๑ 

 

ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมระดมสมอง 

กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบโดย รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงิน เป็นที่ปรึกษำกลุ่ม 

        หมวด ๑ บททั่วไป ประกอบด้วย 

- มำตรำ ๙ , มำตรำ ๑๐ จ ำนวน ๑ ประกำศ 

- มำตรำ ๑๑ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ , ๑ ประกำศ 

- มำตรำ ๑๒ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ , ๑ ประกำศ 

- มำตรำ ๑๕ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

- มำตรำ ๑๗ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

        หมวด ๔ กำรบัญชีและกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- มำตรำ ๕๒ จ ำนวน ๑ ประกำศ 

        บทเฉพำะกำล ประกอบดว้ย 

- ข้อบังคับ จ ำนวน ๓ ข้อบังคับ  

 

 

 

 

 



๒ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
หมวด ๑ 

 
มำตรำ ๗  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา 
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้ระบบเปิด 
ยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมพูนวิทยฐานะของประชาชน โดยให้
การศึกษา ท าการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม พัฒนาและถ่ายทอด
นวัตกรรม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    

 1. เรื่องระบบการศึกษาทางไกล ควรระบุ
ขอบเขตการมีชั้นเรียนหรือไม่มีชั้นเรียน 
หรือควรมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาหรือไม่ 
2. ค าว่าระบบเปิด ควรใช้ค าว่า ระบบ
การศึกษาทางไกล 
3. ระบบเปิดครอบคลุมการศึกษาทางไกล
หรือไม่ 
4. การให้เพ่ิมระบบการเรียนการสอน
ทางไกล เพราะ หาวิทยาลัยใช้ค าว่า open 
u  และ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
5. รวมทั้งการไม่มีการระบุ การคัดเลือก 
เนื่องจาก ด้วยค าว่าระบบเปิด ครอบคลุม
รูปแบบการศึกษาต่าง ๆ แล้ว 
6.ควรเปลี่ยนค าว่า  ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ ศิลปและวัฒนธรรม 

 

 มำตรำ  ๘ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึง 

    (๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  

    (๒) เสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นเลิศ

ทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 

 1. ให้มหำวิทยำลัยค ำนึงถึง เปลี่ยนเป็น 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการโดยยึดหลัก 
2. แก้ไข ข้อ (๖) กำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
ตัดออก โดยเปลี่ยนเป็น  ………………………  
 

1.1 เพราะทางกลุ่มค านึงถึงผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยอาจ
สืบค้นหรือเทียบเคียงจากหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ 



๓ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
    (๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอัน

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

    (๔) ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 

    (๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการ 

    (๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

หมวด ๑ 
 

   มำตรำ ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน 
ดังนี้  
   (๑) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
   (๒) ส านักงานอธิการบดี  
   (๓) คณะ 
   (๔) วิทยาลัย 
   (๕) สถาบัน    
   (๖) ส านัก  
    มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน หรือส านัก เพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยอีกได้ 

๑. เรื่อง การแบ่งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย 

1. ต้องระบุถึงอ านาจหน้าที่ วิธีการ และ
ระบบบริหารงานของส่วนงานนั้นๆ ให้
ชัดเจน 
2. ส านักงานอธิการบดี ควรเปลี่ยนเป็น 
ส านักงานมหาวิทยาลัย  
 
เรื่องกำรแบ่งส่วนงำนของมหำวิทยำลัย 
1. ควรีการให้เงินไปตาหน่ววยงาน เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
2. อ้างอึงแบบสรุป หน้า 21 ส่วนการพัสดุ 
ขอปรับหน้าที่ความรับชอบ ดังนี้ 
2.1งานระบบข้อมูลการจัดหาพัสดุ 
2.2 งานจัดหาพัสดุ 
2.3 งานบริหารสัญญา 

1.1เนื่องจากอาจท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดว่า ส านักงานอธิการบดี เป็น
หน่วยงานของอธิการบดี หรืออาจ
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  เช่น 
ม.จุฬา  ม.เกษตร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
2.1.เหตุผลที่เพิ่มภาระงานบริหาร
สัญญา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
ขั้นตอนระหว่างการซื้อจ้างและข้ันตอน



๔ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
2.4 งานควบคุมและบริหารทรัพย์สิน 
2.5 งานบริหารคลังพัสดุ 
 
 
3. อ้างอึงแบบสรุป หน้า 21 ส่วนงานวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ควร แยกงาน
วิเทศสัพันธ์และสื่อสารองค์การ อออกจาก
กัน หรือคงรูปแบบลักษณะงาน แบบ
ปัจจุบัน 
4. อ้างอึงแบบสรุป หน้า 21 ควรเพิ่มส่วน
งานอาคารสถานที่ เป็นส่วนใหม่แยกออกา
ให้ชัดเจน 
5. อ้างอึงแบบสรุป หน้า 19 ศวน. เสนอให้
เปลี่ยนจากเดิม ศูนย์วิทยพันาการบริการ 
มสธ. นครนายก เป็น มสธ. ศูนย์นครนายก 

เมื่อมีการท าสัญญาแล้ว  โดยหลักการ
พัสดุ ผู้ที่ท าหน้าที่จัดหาพัสดุไม่ควร
เป็นกรรมการตรวจรับ/ ตรวจจ้าง จึง
ต้องแบ่งงานให้เกิดความชัดเจน 
3.1. เนื่องจากภาระงาน หรือลักษณะ
งาน แตกต่างกัน 
 
 
 
4.1 เนื่องจากงานอาคารเป็นงาน
ก่อสร้าง ออกแบบ ซึ่งเป็นงานใหญ่ 
 
5.1 มมีความต้องการให้ชื่อหวิทยาลัย
น าหน้า 

 มำตรำ ๑๐ การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิก

ส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของ

มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน ให้

ก าหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้น

ด้วย 

 ไม่มีประเด็น  



๕ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
    การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึง

คุณภาพทางวิชาการ ความคุ้มค่าของการใช้

งบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารเป็นส าคัญ  

    การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตาม
มาตรา ๙ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด ๑ 
 

   มำตรำ ๑๑  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 
๗ มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมี
อ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 
   การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่ง
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามวรรคหนึ่ง 
ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
   การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน
ที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๑. เรื่อง การควบคุม
สถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นที่เข้าสมทบใน
มหาวิทยาลัย 
๓. เรื่อง การรับเข้าสมทบ
หรือยกเลิก การสมทบซึ่ง
สถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้
ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

1.เรื่องประกาศ บางมหาวิทยาลัยไม่มีการ
ระบุค าว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 

1.1เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยระบุค า
ว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น  
ม.เกษตร และ ม.ธรรมศาสตร์ 



๖ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
หมวด ๑ 

 
มำตรำ ๑๒  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและด าเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอ่ืน
ในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือขององค์การ
ระหว่างประเทศก็ได้ โดยในการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใด ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 
    การจดัการศึกษาหรือการยกเลิกการจัด
การศึกษา ตามวรรคหนึ่ง  
ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
    การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒. เรื่อง การจัดการศึกษา
และ ด าเนินการวิจัยร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงหรือ 
๔. เรื่อง การจัดการศึกษา
หรือการยกเลิกการจัด
การศึกษา สถาบันวิจัย 
อ่ืนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ หรือของ
องค์การระหว่างประเทศ 

1. ควรระบุ ค าว่า ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพ่ือเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ
มาตรา 11 
 

 

หมวด ๑ 
 

มำตรำ ๑๕  มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่
กระท าการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๗ อ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง   
    (๑) ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน 
รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน 
และจ าหน่าย หรือท านิติกรรมใดๆ เพ่ือ
ประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 

๓. เรื่อง การก าหนด
ค่าตอบแทนหรือ
ค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 
และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

1. ค าว่า สาขาวิชาการ หมายถึง องค์ค
ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ มิใช่ สาขาวิชา 
หรือไม่ 
2. ควรทบทวน ค าว่า บริจาค  
3. ข้อสังเกต พ.ร.บ. เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน 
การให้กู้ยืมเงิน ร่วมลงทุนหรือการลงทุนถ้า
เป็นจ า นวนเงินเกินกว่าวงเงินที่รัฐมนตรี 

1.1 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใช้
ค าว่า อุดหนุน หริอ อุทิศ ดังนั้น มี
ความแตกต่างอย่างไร และควรใช้ค าใด 
 
 
 
 



๗ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ ใน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และจ าหน่าย
ทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจาคให้ 
   การจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์
ของมหาวิทยาลัย ให้กระท าได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา ๑๘ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 
    (๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน 
เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งท าความ
ตกลงและก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการนั้น 
    (๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
หรือระหว่างประเทศ 
    (๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลัก 
ประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น 
การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วม
ลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ
มหาวิทยาลัย 

ก าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อน เพียงแค่ ม. ศิลปกร 
ดังนั้น ควร ตัดออกแต่ให้ไประบุใน
ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด  
4. ข้อ (7)  จัดตั้งหรือร่วกับบุคคลอื่น ดูมี
ความน่าเชื่อถือ แต่หากเป็นองค์กร หรือนิติ
บุคคลหากมีเหตุการณ์ใด ๆ ยังมีบุคคลอ่ืน ๆ 
รับผิดชอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.1 เนื่องจากหาก ครม มีการเปลี่ยน
จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
    การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การ
เข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน 
ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีก าหนด 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
    (๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการ
ลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
    (๖) จัดให้มีกองทุนเพ่ือนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีทุนเพ่ือการศึกษาและ
ทุนเพ่ือการวิจัยในสาขาวิชาต่าง 
    (๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่น จัดตั้ง
องค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ รวมตลอดถึงลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือ
ด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการ
ของมหาวิทยาลัย หรือน าผลการค้นคว้าวิจัยไป
เผยแพร่ หรือหาประโยชน์ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 
    (๘) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน
พิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ
ประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 ควรศึกษาการเก็บอัตรา 0.1% จากเงิน
ค่าจ้างพนักงาน ควรมีกำรก ำหนดเพดำน
อัตรำหรือจ ำนวนเงินในการจัดเก็บหรือไม่ 
หรือใช้วิธีถ่ายโอนความเสี่ยง เช่น การใช้
ประกันสังคมเพ่ือให้กองทุนมีความยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 เนื่องจากปัจจุบันให้เบิกได้โดยไม่มี
ลิมิต ท าให้จ านวนเงินที่เรียกเก็บไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่าย 



๙ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
8.2 ควรพิจารณาการรับสิทธิ์ของบุคคลากร
ในระบบเดิม ที่โอนเปลี่ยนมาเป็นระบบใหม่ 
(นอกระบบ) เช่น คนเก่าอาจได้รับสิทธิ์บาง
ประการที่อยู่ในระบบใหม่ 
8.3 ในการจัดท า ควรเสนอ โมเดลต่างๆ ให้
เห็นได้ชัดเจน 

หมวด ๑ 
 

มำตรำ ๑๗  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์อย่างแท้จริง ให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จ
ปริญญาตรี 
   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาด
แคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๔. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณานักศึกษาท่ี
ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ 

ไม่มีประเด็น  

หมวด ๑ 
 

    มำตรำ ๑๘  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่
มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้อด้วยเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแลกเปลี่ยนกับ
ทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธี
อ่ืนไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะได้มาก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

 ไม่มีประเด็น  



๑๐ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
หมวด ๔ มำตรำ ๕๑ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่ง

ระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตาม
ประเภทของสินทรัพย์ หนี้ ทุน รายได้ และ
ค่า ใช้จ่ ายตามความเป็นจริ ง   พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มี
การตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า 
   การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

 1. ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย เป็น
ระบบการเงินที่มารวมในส่วนกลาง ควร
ตรวจสอบ ค าว่า แยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย นั้นเป็นไปตามการแบ่งแยก
ส่วนงานหรือไม่ หากมีการแบ่งส่วนงาน ก็
ควรตั้งไว้ 
2. เพ่ิมค าว่า หนี้สิน ตรงค าว่า หนี้ 
3. ค าว่าให้มีการตรวจสอบบัญีชีภายในเป็น
ประจ า ควรระบุให้ชัดเจน ว่าบุคคลใดเป็นผู้
ตรวจสอบ  เช่นผู้ตรวจสอบภายใน หรือ 
หัวหน้างานกองคลัง  
4. การตรวจสอบบัญชี จะใช้มาตราใด เช่น 
มตราฐานกรมบัญชีกลาง มาตราฐาน
วิชาชีพ เป็นต้น 

1.1 เนื่อจากต้องมีการตรวจสอบเป็น
ประจ า  และค าว่า ประจ า เป็น 
ประจ าวัน เดือน ปี 

หมวด ๔ 
 

   มำตรำ ๕๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดท างบการเงิน 
และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี 
   วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 1. เรื่อง วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของการ
จัดท างบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจ่าย
ส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 

 



๑๑ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
 มำตรำ ๕๓ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หรือบุคคลภายนอกซ่ึง 
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัย 
ทุกรอบปีบัญชี 

 1.ค าว่าโดยความเห็นชอบของส านักการ
ตรวจเงินแผ่นดิน จ าเป็นต้องมีหรือไม่  
 
2. สามารถตัดค าว่า การเงิน หลังประโยค 
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการงิน ได้
หรือไม่  

1.1 เนื่องจาก ม. อ่ืน ๆ มี หรือ ที่ต้อง
ระบุเพราะ เป็นข้อความทางกฏหมาย 
หรือไม่ ( ประโยคดังกล่าว น ามาจาก 
ม. เกษตรศาสตร์) 
1.2.เนื่องจากค าว่าบัญชีเป็นข้อมูลทาง
การเงินอยู่แล้ว 

 มำตรำ ๕๔ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบ
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพ่ือการนี้ให้มี
อ านาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยเป็นการเพ่ิมเติมได้ ตามความ
จ าเป็น 

 ให้เติมค าว่าผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
หรือผู้สอบบัญชีตามมาตรา 53 

 

 มำตรำ ๕๕ ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงาน 

ผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อ 

สภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ

แต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อ

รัฐมนตรี 

 1. ม.เกษตรศาสตร์ มีการก าหนด จ านวน 
150 วัน แต่ ม. วิทยาลัยอื่น ก าหนด 120 
วัน ดังนั้นเหตุ มสธ. เลือกใช้ 150 วัน 
เช่นเดียวกับ ม.เกษตรศษสตร์ 

 



๑๒ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
     ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจ าปี
ของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ 
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา และแผนงานที่จะ
จัดท าในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีบัญชี 

2. เนื่องด้วยในปัจจุบันไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาการจัดท ารายงาน เหตุใด ร่าง
พ.ร.บ. จึงการก าหนดระยะ 
3. ท าไมต้องเสนอรัฐมนตรี เนื่องจาก ม. 
ศิลปกรและ ม.เกษตรศาสตร์ มีการระบุ  
แต่ มสธ. ไม่มีการระบุ ดังนั้นจึงขอความ
ชัดเจนเพิ่มเติม 
4. สามารถตัดค าว่า “การเงิน” หลัง
ประโยค การตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การงิน ได้หรือไม่ เนื่องจากค าว่าบัญชีเป็น
ข้อมูลทางการเงินอยู่แล้ว 
5. ให้เติมค าว่าผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 
หรือผู้สอบบัญชีตามมาตรา 53 

บทเฉพำะ
กำล 

 

มำตรำ ๘๑ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ และพนักงานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ มาเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ 
   เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ ตาม

๑. เรื่อง การโอนบรรดา
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ และพนักงานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช พ.ศ. ๒๕๒๑ มาเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

1. ให้ระบุเพ่ิมให้ลูกจ้างข้าราชการ ลูกจ้าง
เงินรายได้ ลูกจ้าง หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจดูตามค านิยามข้างต้น 
2. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ใช้ค าว่า ให้ดังนั้น
ควรเปลี่ยนให้โอนบรรดาข้าราชการ ……… 
เป็น ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วน
ราชการ ซึ่งสังกัดหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ตามพระราชบัญญัติ

 



๑๓ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วน
ราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วน
ราชการดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงิน 
อ่ืน ๆ ผ่านมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของ
ส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
    ในกรณีที่การน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของ
ส่วนราชการ มาใช้บังคับตามวรรคสอง  
ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีท่ี
ไม่อาจน ามาใช้บังคับได้ด้วย 
เหตุใด ๆ ให้การด าเนินการในส่วนที่ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในส่วนที่ไม่
อาจน ามาใช้บังคับได้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ………..
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



๑๔ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
บทเฉพำะ

กำล 
มำตรำ ๘๒  ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ตาม
มาตรา ๘๑ ผู้ใด 
   (๑) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน หนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ในทันที 
   (๒) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
ก าหนดเวลาตาม (๑) แต่ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลอง
ปฏิบัติงาน 
    (๓) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง

๒. เรื่อง การแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

1. ทบทวนสาระ ประโยค ตากฏหายอีกครั้ง
หนึ่ง 

 



๑๕ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
ก าหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้
ประเมินแล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้รับเข้า
ทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อพ้น
ก าหนดแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยก็ให้บรรจุได้ 
   (๔) แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง
ก าหนดเวลาตาม (๓) ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่า การ
รับบุคคลนี้นั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย และมีอัตราที่จะรับเข้าท างานได้ ให้
ด าเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ยื่นแสดง
เจตนาแล้วจะถอนมิได้ 
   ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตาม
มาตรา ๘๑ ที่มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้ยังคง



๑๖ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
สถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ 

 มำตรำ ๘๓ ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ ให้ได้รับเงินเดือน 
ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อ่ืน ไม่น้อยกว่าเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่เคยได้รับอยู่ก่อน
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย 

 ไม่มีประเด็น  

 มำตรำ ๘๔ ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑ ให้

ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทาง

ราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่า

ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหาวิทยาลัย

รับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 ทบทวนการอ้างอิงมาตรา 81 หรือ 82  



๑๗ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
    ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัย

รับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ ลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘๑  ให้ถือว่าเป็น

การออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง 

และให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

    ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็น

สมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ว ใน

กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ และ

มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการ

เช่นเดียวกับผู้ใด้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

    พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในฐานะข้าราชการบ านาญแล้ว ให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่า
ด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกัน
ตน ด้วยความสมัครใจ 
 



๑๘ 

 

หมวด มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/พิจำรณำ/ข้อสังเกต เหตุผล 
บทเฉพำะ

กำล 
มำตรำ ๘๗  ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและ
ลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๘๑ เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการและลูกจ้างของ
ส่วนราชการดังกล่าว มีส่วนร่วมในกิจการ 
สภาคณาจารย์ หรือสภาพนักงานสายสนับสนุน
โดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓. เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ข้าราชการและลูกจ้างของ
ส่วนราชการในกิจการ 
สภาคณาจารย์ หรือสภา
พนักงานสายสนับสนุน 

  

 

 


