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สรุปประเด็นข้อค ำถำม 
จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น (ร่ำง) พระรำชบัญญัติ

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ..... ครั้งที่ 1 
เมื่อวันท่ี 17 เมษำยน 2558 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
- ส่วนที่ 1 จำกแบบสอบถำม ใบค ำถำม แบบแสดงควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำยใน  

หัวข้อ หน้ำ 
หมวด 1 บททั่วไป  
         มีทั้งหมด 7 ประเด็นค ำถำม 
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หมวด 2 กำรด ำเนินกำร 
 มีทั้งหมด 5 ประเด็นค ำถำม 

 
5 

หมวด 7 ปริญญำและเครื่องหมำยวิทยฐำนะ 
 มีทั้งหมด 4 ประเด็นค ำถำม 

 
7 

บทเฉพำะกำล 
 มีทั้งหมด 18 ประเด็นค ำถำม 

- เรื่องสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 14 ประเด็นค ำถำม*** 
- ระบบบริหำรงำนบุคคล 2 ประเด็นค ำถำม 
- ค่ำตอบแทนส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร และลูกจ้ำง 

 
9 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นอื่นๆ 
 มีทั้งหมด 10 ประเด็นค ำถำม 

- เรื่องสภำคณำจำรย์ 3 ประเด็นค ำถำม 
- ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 7 ประเด็นค ำถำม 
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***หมำยเหตุ: ประเด็นค ำถำมรวบรวมจำก 
1. แบบสอบถำมเพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำ พ.ร.บ. มสธ.พ.ศ. ..... 
2. ใบค ำถำมที่แจกในที่ประชุมฯ 
3. อีเมลล์ 
 

- ส่วนที่ 2 จำกในที่ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ (ยังไม่ได้น ำเสนอในที่นี้ เนื่องจำกยังไม่ไดถ้อด
เทป) 
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หมวด 1 บททั่วไป 
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. 2521 
มำตรำ ๖ กำรให้กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย จะต้องใช้ระบบสื่อกำรสอนทำงไปรษณีย์ 
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือวิธีกำรอย่ำงอื่นท่ีผู้ศึกษำสำมำรถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
มำเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ                      
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยและกำรรับเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับท่ีสภำมหำวิทยำลัยก ำหนดโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 

 
ประเด็นค ำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 6 
ประเด็นที่ 1: เนื่องจำกมำตรำ 6 (พ.ร.บ. 2521) ไม่มีอยู่ในร่ำง พ.ร.บ. ฉบับใหม่แล้ว ดังนั้น อนำคต มสธ. สำมำรถ
ออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษำเข้ำชั้นเรียนตำมปกติเหมือนมหำวิทยำลัยปิดได้ใช่หรือไม่ 
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ 

…………………………………………………………………………………. 
 

มำตรำ ๗  ให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง โดยใช้ระบบเปิด ยึดหลักกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนำคุณภำพและเพ่ิมพูนวิทยฐำนะของประชำชน โดย
ให้กำรศึกษำ ท ำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม พัฒนำและถ่ำยทอดนวัตกรรม และทะนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
มำตรำ ๘  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ ให้มหำวิทยำลัยค ำนึงถึง 
   (๑) ควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ  
   (๒) เสรีภำพทำงวิชำกำร และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) มำตรฐำนและคุณภำพทำงวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
   (๔) ควำมรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
   (๕) ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร 
   (๖) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
มำตรำ ๑๖ รำยได้ของมหำวิทยำลัย มีดังนี้ 
   (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบำลจัดสรรให้เป็นรำยป ี
   (๒) เงินและทรัพย์สินอื่นซึ่งมีผู้บริจำคให้แก่มหำวิทยำลัย 
   (๓) ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน เบี้ยปรับ และค่ำบริกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
   (๔) รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรลงทุนหรือกำรร่วมลงทุน และจำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
   (๕) รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรใช้หรือจัดหำประโยชน์ในที่รำช 
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พัสดุที่มหำวิทยำลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหำประโยชน์ รวมถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของ
มหำวิทยำลัย 
   (๖) เงินกองทุนที่รัฐบำลหรือมหำวิทยำลัยจัดตั้งขึ้น และรำยได้หรือผลประโยชน์จำกกองทุน 
ดังกล่ำว  
   (๗) รำยได้หรือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืน 
    เงินอุดหนุนทั่วไปตำม (๑) นั้น รัฐบำลพึงจัดสรรให้แก่มหำวิทยำลัยโดยตรง เป็นจ ำนวนที่เพียงพอส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย เพ่ือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
    รำยได้ของมหำวิทยำลัย ไม่เป็นรำยได้ที่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 
    ในกรณีที่รำยได้ตำมวรรคหนึ่ง มีจ ำนวนไม่เพียงพอส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย 
ตลอดจนค่ำภำระต่ำงๆ ที่เหมำะสม และมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถหำเงินจำกแหล่งอ่ืนได้ รัฐบำลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหำวิทยำลัยตำมควำมจ ำเป็นของมหำวิทยำลัย 
    ในกรณีที่รัฐบำลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ข้ำรำชกำร ให้
รัฐบำลจัดสรรงบประมำณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหำวิทยำลัยในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้แก่พนักงำนมหำวิทยำลัยด้วย 

 

ประเด็นค ำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 7, 8 และ 16 
ประเด็นที่ 1: พ.ร.บ. มสธ ฉบับนี้สำมำรถเทียบเคียงกำรเป็นองค์กรมหำชนใช่หรือไม่ 
ถ้ำใช่ มสธ. จะแสวงหำก ำไร เพ่ือเลี้ยงตนเองซึ่งจะขัดต่อ พ.ร.บ. มำตรำ 7, 8 และมำตรำ 16 หรือไม่ (เพรำะองค์กำร
มหำชนห้ำมแสวงหำก ำไร) 
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ 
 
ประเด็นที่ 2: หลัก 6 ประกำร ตำมมำตรำ 8 จะเป็นเหมือนดำบ 2 คม หรือไม่ เพรำะระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติต่ำงๆที่มหำวิทยำลัยออกมำใช้ อำจถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนได้ว่ำขัด หรือไม่เป็นไปตำมหลักกำรดังกล่ำว 
เช่น ไม่เสมอภำค หรือไม่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร เป็นต้น 
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ 

.……………………………………………………………………………….. 
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มำตรำ ๑๐  กำรจัดตั้ง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกส่วนงำนตำมมำตรำ ๙ ให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัยและ
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และในกรณีกำรจัดตั้งและกำรรวมส่วนงำน ให้ก ำหนดฐำนะและภำระหน้ำที่ของ
ส่วนงำนนั้นด้วย 
   กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วนงำนตำมมำตรำ ๙ ให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย  
   กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องค ำนึงถึงคุณภำพทำงวิชำกำร ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้
งบประมำณ กำรลดควำมซ้ ำซ้อน และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรเป็นส ำคัญ  

 
ประเด็นค ำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 10 
ประเด็นที่ 1: กำรจัดตั้ง รวม ยุบ หน่วยงำนให้ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ อยำกให้อธิบำยควำมหมำย
เพ่ิมข้ึน แล้วพิจำรณำจำกอะไรบ้ำง รวมถึงถ้ำมีกำรยุบแล้วพนักงำน/ ข้ำรำชกำรในหน่วยงำนนั้นต้องท ำอย่ำงไร  
(ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 2: กำรจัดตั้ง รวม ยุบเลิกส่วนงำนจ ำเป็นต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำหรือไม่ เนื่องจำกไม่เอ้ือต่อกำร
ปรับตัวของมหำวิทยำลัย (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 3: กำรเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ จะมีผลต่อกำรพิจำรณำ ยุบ/ ยกเลิก สำขำวิชำที่มียอด
นักศึกษำน้อย/ ขำดทุน หรือไม่ อย่ำงไร (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 

ประเด็นค ำถำมที่เกี่ยวกับ ระบบกำรศึกษำ 
ประเด็นที่ 1: เห็นด้วยกับระบกำรศึกษำทำงไกล และปรัชญำมหำวิทยำลัย กำรปรับระบบในชั้นเรียน จะต้องเพ่ิมเติม
หลำยอย่ำง เช่น จ้ำงอำจำรย์และไม่ตรงกับปรัชญำและต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของบุคลำกร (ที่มำ: ใบค ำถำม) 

…………………………………………………………………….. 
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หมวด 2 กำรด ำเนินกำร 
มำตรำ ๒๑ ให้มีสภำมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย  
   (๑) นำยกสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง  
   (๒) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสิบสำมคนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำก
บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   (๓) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดยต ำแหน่ง ได้แก่ อธิกำรบดี ประธำนสภำวิชำกำร ประธำนสภำพนักงำน 
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
   (๔) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำ
ส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก  
   (๕) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำกคณำจำรย์ประจ ำที่ท ำกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำ
ปี และมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก 
   (๖) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยจ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำกพนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยสนับสนุนที่ปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี และมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร 
หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก 
    คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย และกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิตำม (๒) ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหำกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำกรำยชื่อที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเสนอจ ำนวนหนึ่งคน และจำกหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคมและกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์จ ำนวนหนึ่งคน 
    คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำม (๔) (๕) และ (๖) ให้
เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
    ให้สภำมหำวิทยำลัยเลือกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย และ
ให้อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่แทนนำยกสภำมหำวิทยำลัย เมื่อนำยกสภำมหำวิทยำลัยไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้    หรือเม่ือไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย และในกรณีท่ีอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยไม่อำจ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย ให้สภำมหำวิทยำลัยเลือกกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งท ำหน้ำที่แทนนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
    ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งรองอธิกำรบดีคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย โดยค ำแนะน ำของอธิกำรบดี 
และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ มำตรำ 21 
ประเด็นที่ 1: สภำมหำวิทยำลัย 21 คน มำกไปหรือไม่ และ(2) ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเงินและด้ำนบุคคล โดยระบุ
ไว้เลยหรือไม่ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
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มำตรำ ๓๑ สภำพนักงำนมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
   (๑) ให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำแก่สภำมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดีในกำรบริหำรกิจกำรทั้งปวงของ
มหำวิทยำลัย 
   (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
   (๓) สร้ำงและส่งเสริมควำมสำมัคคีของพนักงำนมหำวิทยำลัย  
   (๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และผดุงเกียรติของพนักงำนมหำวิทยำลัย  
   (๕) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดีมอบหมำย 

 
ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ มำตรำ 31 
ประเด็นที่ 1: เรื่องอ ำนำจและหน้ำที่สภำพนักงำน เป็นเพียงที่ปรึกษำอธิกำรบดี และท ำงำนเรื่องท่ัวๆไป แทบไม่มี
อ ำนำจใดๆเลยในกำรบริหำรงำนบุคคล สำมำรถน ำ (2) (3) (4) ในมำตรำ 31 ออกได้หรือไม่ และใส่ข้อควำมว่ำ "ดูแล
และรับผิดชอบกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำน" แทน (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
หมำยเหตุ: ต้องกำรให้แก้ไขเนื้อหำใน พ.ร.บ. 
 
ประเด็นที่ 2: (1) ให้ค ำแนะน ำ...ทั้งปวง ค ำว่ำทั้งปวงหมำยถึงทุกด้ำน โดยรวมด้ำนวิชำกำรด้วยหรือไม่ (ที่มำ: ใบ
ค ำถำม) 

……………………………………………………………………………… 
 
มำตรำ ๓๙  ในคณะ ให้มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบกำร
บริหำรงำนของคณะ และจะให้มีรองคณบดีตำมจ ำนวนที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยก ำหนดเพ่ือท ำ
หน้ำที่และรับผิดขอบตำมที่คณบดีมอบหมำยก็ได้ 
   คณบดีมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ำรงต ำแหน่งเกินสอง
วำระติดต่อกันมิได้ เมื่อคณบดีพ้นจำกต ำแหน่ง ให้รองคณบดีพ้นจำกต ำแหน่งด้วย 
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

 
ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ มำตรำ 39 
ประเด็นที่ 1: ท ำไม คณบดี จึงต้องถูกแต่งตั้งจำกสภำมหำวิทยำลัย น่ำจะเป็นอิสระในกำรตกลงกันของสำขำวิชำนั้นๆ 
มำกกว่ำในกำรเลือกคณบดีของสำขำวิชำ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 2: เพรำะเหตุใดจึงเลือกใช้วิธีกำรแต่งตั้งคณบดีโดยสภำมหำวิทยำลัยแทนกำรเลือกตั้งคณบดี โดยอำจำรย์
ของแต่ละคณะ แล้วน ำผลกำรเลือกตั้งไปแต่งตั้งคณบดีอีกทีหนึ่ง (ท่ีมำ: ใบค ำถำม) 

……………………………………………………………………………… 
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หมวด 7 ปริญญำและเครื่องหมำยวิทยฐำนะ 
มำตรำ ๖๗  มหำวิทยำลัยมีอ ำนำจให้ปริญญำกิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยเห็นว่ำทรงคุณวุฒิสมควรแก่
ปริญญำนั้นๆ แต่จะให้ปริญญำดังกล่ำวแก่คณำจำรย์ประจ ำผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย นำยกสภำ
มหำวิทยำลัย หรือกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยในขณะด ำรงต ำแหน่งนั้นไม่ได้  
   ชั้น สำขำของปริญญำ และหลักเกณฑ์กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
มำตรำ ๖๘  มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีครุยวิทยฐำนะหรือเข็มวิทยฐำนะ เป็นเครื่องหมำยแสดงวิทยฐำนะ
ของผู้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร และ
อำจก ำหนดให้มีครุยประจ ำต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร หรือ
คณำจำรย์ประจ ำของมหำวิทยำลัยก็ได้  
   กำรก ำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำ
ต ำแหน่ง ให้ท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งจะใช้ในโอกำสใด โดยมีเงื่อนไขอย่ำงใด ให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
มำตรำ ๖๙  มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยก็ได้ โดยท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   กำรใช้ตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ตำมวรรคหนึ่งเพ่ือกำรค้ำ หรือกำรใช้สิ่งดังกล่ำว ที่มิใช่เพื่อประโยชน์
ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัย ต้องได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัย 
มำตรำ ๗๐  มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมำย เครื่องแต่งกำยของนักศึกษำหรือ
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยก็ได้ โดยท ำเป็นข้อบังคับของมหำวิทยำลัยและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
มำตรำ ๗๑  ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ ครุยประจ ำต ำแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมำย หรือเครื่องแต่ง
กำยของนักศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย และผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วย
ประกำรใดๆ ว่ำตนมีปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ 
ประกำศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร หรือมีต ำแหน่งใดในมหำวิทยำลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้ำได้กระท ำ
เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่ำตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐำนะหรือมีต ำแหน่งเช่นนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
มำตรำ ๗๒ ผู้ใดกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
   (๑) ปลอม หรือท ำเลียนแบบซึ่งตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัย ไม่ว่ำจะท ำเป็นสีใดหรือท ำด้วยวิธีใดๆ 
   (๒) ใช้ตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัย ปลอม หรือซึ่งท ำ
เลียนแบบ 
   (๓) ใช้หรือท ำให้ปรำกฏซึ่งตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
ที่วัตถุหรือสินค้ำใดๆ โดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๖๙ วรรคสอง 
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   ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดตำม (๑) เป็นผู้กระท ำควำมผิดตำม (๒) ด้วย ให้ลงโทษตำม (๒) แต่กระทงเดียว 
   ควำมผิดตำม (๓) เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

 
ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ มำตรำ 67-72 
ประเด็นที่ 1: ชมรมนักศึกษำน ำตรำสัญลักษณ์ต่ำงๆของมหำวิทยำลัย ไปใช้ในเอกสำรเผยแพร่หรือจัดท ำเสื้อต้องขอ
อนุญำตหรือไม่ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
  
ประเด็นที่ 2: ในกรณีที่บุคคลภำยนอก ซึ่งอำจมีคนรู้จักเรียนอยู่ที่มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชหรือไม่ก็ตำม 
ได้ฝำกซื้อ ซื้อเอง สั่งซื้อ เสื้อหรือผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัย  เพ่ือไปใช้งำน สวมใส่ หรือกำรใดๆ จะมีควำมผิดไหม 
หำกมี จะมีโทษบัญญัติไว้อย่ำงไร เนื่องจำกข้ำพเจ้ำมองว่ำ กำรที่บุคคลภำยนอกซึ่งไม่ใช่นักศึกษำของ มสธ. กระท ำ
กำรแบบนี้ อำจท ำให้ผู้ อ่ืนเกิดควำมเข้ำใจผิดได้ ว่ำตนเป็นนักศึกษำ มสธ.  และอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัย หรืออำจเป็นกลุ่มมิจฉำชีพ หรือผู้ที่กระท ำกำรใดๆ ที่ไม่ถูกต้องทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ตำมและ
ในกรณีนี้หำกนักศึกษำ ของ มสธ. เป็นผู้ซื้อเสื้อหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ย่อมมีควำมผิดด้วยหรือไม่ เนื่องจำกนักศึกษำ
จะต้องรู้  พรบ. มสธ. กฎ ระเบียบ หรืออ่ืนๆ  ที่มหำวิทยำลัยประกำศออกไปโดยอ้ำงว่ำไม่รู้มิได้  (ที่มำ: จำก 
Warussanuwit Chiaranai ส่งทำงอีเมลล์) 
 
ประเด็นที่ 3: กำรจัดท ำเสื้อหรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ หำกเกิดจำกชมรมนักศึกษำ จะต้องขออนุญำตก่อนหรือไม่ เช่น กำร
ปักเสื้อ กำรสกรีนเสื้อ กำรจัดท ำของที่ระลึก ของผลิตภัณฑ์ เพื่อจ ำหน่ำย จ่ำย แจก เป็นต้น หำกต้องขออนุญำต แล้ว
ทำงชมรมนักศึกษำไม่ได้ขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรเข้ำไป จะมีโทษบัญญัติไว้อย่ำงไร (ที่มำ: จำก Warussanuwit 
Chiaranai ส่งทำงอีเมลล์) 

………………………………………………………………………………. 
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บทเฉพำะกำล 
มำตรำ ๗๕  ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ กรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ.๒๕๒๑ อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ำรงต ำแหน่งต่อไป
จนกว่ำครบวำระ แต่ถ้ำบุคคลดังกล่ำวเป็นข้ำรำชกำรของมหำวิทยำลัยต้องแสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อครบ
ก ำหนดแล้วไม่แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ให้พ้นจำกต ำแหน่ง  
   ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ำรงต ำแหน่ง คงด ำรงต ำแหน่งต่อไป จนกว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมวรรค
หนึ่งจะพ้นจำกต ำแหน่ง 

 
ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ มำตรำ 75 
ประเด็นที่ 1: กรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ ต้องแสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพเป็นพนักงำนภำยใน 1 ปี เช่นเดียวกับ
ประธำนประจ ำสำขำวิชำ (มำตรำ 75 วำระ1) (ที่มำ: รองศำสตรำจำรย์ วรวุฒ ิเทพทอง) 
 
ประเด็นที่ 2: ในวำระ2 ร่ำงอำจผิดพลำด ควรตัดข้อควำม "กรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ" ออก 
(เพรำะกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ มิได้มำโดยกำรแต่งตั้งจำกประธำนสำขำวิชำ แต่มำโดยกำรเลือกจำกคณำจำรย์ 
เช่นเดียวกับประธำนสำขำวิชำ (ที่มำ: รองศำสตรำจำรย์ วรวุฒิ เทพทอง) 

…………………………………………………………………………. 
 

มำตรำ ๗๙ ให้โอนบรรดำข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร และพนักงำนของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ.๒๕๒๑ มำเป็น
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร และพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
   เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำ
มหำวิทยำลัยเป็นส่วนรำชกำร และให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรดังกล่ำวรับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ
เงินอ่ืนๆ ผ่ำนมหำวิทยำลัย โดยเบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน งบบุคลำกรที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือน 
ค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำหรือระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรมำใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
   ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
ในสถำบันอุดมศึกษำ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร มำใช้บังคับตำมวรรคสอง 
ไม่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีท่ีไม่อำจน ำมำใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดๆ ให้กำรด ำเนินกำรในส่วนที่
ไม่สอดคล้องกับพระรำชบัญญัตินี้ หรือในส่วนที่ไม่อำจน ำมำใช้บังคับได้ เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
มำตรำ ๘๒  ข้ำรำชกำรซึ่งมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยตำมมำตรำ ๗๙ ให้ถือว่ำเป็นกำรให้
ออกจำกรำชกำรเพรำะทำงรำชกำรเลิกหรือยุบต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือ
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กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย 
   ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรซึ่งมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือ ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยตำม
มำตรำ ๗๙ ให้ถือว่ำเป็นกำรออกจำกงำนเพรำะทำงรำชกำรยุบต ำแหน่ง และให้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง 
   ข้ำรำชกำรซึ่งเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรอยู่แล้ว ให้มีสิทธิขอเป็นสมำชิกต่อไปได้แม้จะ
ออกจำกรำชกำรแล้ว ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรจำกทำงรำชกำร
เช่นเดียวกับผู้ใด้รับบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
   พนักงำนมหำวิทยำลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐำนะข้ำรำชกำรบ ำนำญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภำยใต้
บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตน ด้วยควำมสมัครใจ 

 
ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ มำตรำ 79 และ 82 
ประเด็นที่ 1: มีกำรก ำหนดอำยุของรำชกำรหรือลูกจ้ำงที่จะเปลี่ยนสถำนภำพมำเป็นพนักงำนหรือไม่ (ท่ีมำ: ใบค ำถำม) 
 

ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ เรื่องสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
ประเด็นที่ 1: บุคลำกรสำยวิชำกำร จะได้เงินประจ ำต ำแหน่งเท่ำสิทธิข้ำรำชกำร (เดิม) หรือไม่ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 2: บุคลำกรสำยสนับสนุน ที่มีเงินค่ำตอบแทน เช่น ช ำนำญกำรพิเศษ หรือต ำแหน่งเลขำนุกำรส ำนัก จะ
ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งเหมือนเดิมใช่หรือไม่ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 3: อยำกให้อธิบำย ชี้แจง ในเรื่องสวัสดิกำรพนักงำนฯ เมื่อมีกำรออกนอกระบบ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 4: เมื่อข้ำรำชกำรเปลี่ยนเป็นพนักงำนแล้ว สวัสดิกำรก่อนและเมื่อเกษียณอำยุมีอะไรบ้ำง (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 5: ร่ำง พ.ร.บ. ใหม่ มีผลต่อสวัสดิกำร/ ชีวิตควำมเป็นอยู่ ของอำจำรย์ที่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยในสำย
วิชำกำรอย่ำงไร (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 6: หำกมีกำรออกนอกระบบแล้ว กรณ๊ที่พนักงำนเกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว จะมีสวัสดิกำรให้แก่พนักงำน
ด้ำนใดหรือส่วนใดบ้ำง (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 7: เมื่อออกนอกระบบ กำรปรับอัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน ของลูกจ้ำงจะเป็นอย่ำงไรเหมือน/ ต่ำงกัน กับ
ข้ำรำชกำรหรือไม่ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
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ประเด็นที่ 8: ลูกจ้ำงยังคงมีบ ำเหน็จหรือไม่ หรือน ำสวัสดิกำรประกันสังคมมำใช้ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 9: ถ้ำออกนอกระบบแล้ว ลูกจ้ำงประจ ำเงินรำยได้ จะปรับไปเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือไม่ และจะให้
พวกเขำอยู่อย่ำงไรในมหำวิทยำลัย ถ้ำไม่ปรับเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย สวัสดิกำรยังเหมือนเดิมหรือไม่ (ที่มำ: ใบ
ค ำถำม) 
  
ประเด็นที่ 10: พนักงำนมหำวิทยำลัยในปัจจุบันที่มีสิทธิในกำรรักษำพยำบำลเทียบเท่ำรำชกำรเมื่อออกนอกระบบ 
สิทธิดังกล่ำวจะยังมีหรือไม่ (รวมถึงสิทธิรักษำพยำบำลบุคคลในครอบครัว ยังคงเบิกได้เหมือนเดิมไหม) (ที่มำ: ใบ
ค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 11: ทรำบมำว่ำ เงินเดือนของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน ได้เพ่ิมข้ึนอีก 30% จำกเงินเดือนสุดท้ำย
ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ตำมพ.ร.บ.ใหม่ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มสธ. จะเป็นอย่ำงไร (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 12: อยำกทรำบว่ำ สิทธฺด้ำนบ ำเหน็จ/ บ ำนำญของข้ำรำชกำรที่เปลี่ยนเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย เมื่อ
เกษียณจะได้รับ บ ำเหน็จ/ บ ำนำญ ในฐำนะพนักงำนมหำวิทยำลัยอย่ำงไร (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 13: ลักษณะกำรจ้ำงครั้งเดียวโดยไม่ต่อสัญญำจ้ำงเป็นระยะๆ หรือจ้ำงสัญญำเป็นระยะๆ เมื่อประเมินผ่ำน
จึงต่อสัญญำใหม่ มีหลักประกันอะไรในกำรบริหำรงำนบุคคล ว่ำจะม่ันใจได้ว่ำจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงมีมำตรฐำนและ
เป็นธรรม (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 14: พนักงำนมหำวิทยำลัยในปัจจุบันที่มีสิทธิในกำรรักษำพยำบำลเทียบเท่ำรำชกำรเมื่อออกนอกระบบ 
สิทธิดังกล่ำวจะยังมีหรือไม่ (รวมถึงสิทธิรักษำพยำบำลบุคคลในครอบครัว ยังคงเบิกได้เหมือนเดิมไหม) (ที่มำ: ใบ
ค ำถำม) 

…………………………………………………………………. 
 

ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ เรื่องระบบบริหำรงำนบุคคล 
ประเด็นที่ 1: ลักษณะกำรจ้ำงครั้งเดียวโดยไม่ต่อสัญญำจ้ำงเป็นระยะๆ หรือจ้ำงสัญญำเป็นระยะๆ เมื่อประเมินผ่ำนจึง
ต่อสัญญำใหม่ มีหลักประกันอะไรในกำรบริหำรงำนบุคคล ว่ำจะม่ันใจได้ว่ำจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงมีมำตรฐำนและ
เป็นธรรม (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 2: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีสัดส่วนของระบบกำรบริหำรบุคลำกร ที่มีข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ที่ท ำงำนมำเป็น 10 ปี จะเกิดผลดีอย่ำงไรกับโครงสร้ำงบุคลำกร
ระดับล่ำง และจะมีสิทธิประโยชน์ใดที่มองเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน บัญญัติไว้บ้ำง (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
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ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ ค่ำตอบแทนส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร 
ประเด็นที่ 1: บุคลำกรสำยวิชำกำร (อำจำรย์) ท ำไมไม่ต้องมำปฏิบัติงำนที่มสธ. ท่ำนท ำอะไรไม่มีใครรู้ เขียนต ำรำมสธ. 
เตรียมกำรสอน มสธ. หรือท ำงำนทื่อ่ืน ท่ำนได้เงินเดือนเต็มจ ำนวน แต่เมื่อท่ำนออกสอนเสริม ท ำไมท่ำนยังได้ค่ำสอน
อีก (ค่ำท่ีพัก/ ค่ำเดินทำง สมควรได้รับ) ค่ำสอนท่ำนควรได้รับหรือไม่ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 

ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ ลูกจ้ำงทุกประเภท 
ประเด็นที่ 1: มสธ. มีแนวคิดหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรอย่ำงไรกับบุคลำกรที่เป็นลูกจ้ำงงบประมำณแผ่นดิน/ งบรำยได้ 
และลูกจ้ำงชั่วครำวเมื่อมหำวิทยำลัยออกนอกระบบ (ที่มำ: ใบค ำถำม) 

…………………………………………………………………… 
 

ประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับ สภำคณำจำรย์ 
ประเด็นที่ 1: อยำกสอบถำมเกี่ยวกับสภำคณำจำรย์ที่ไม่ได้มีกำรบัญญัติไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ว่ำเพรำะอะไร ทั้งท่ีร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ที่ก ำลังอยู่ในสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติและผ่ำนวำระแรกแล้วมีกำรก ำหนดไว้) (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 2: ควรเพิ่มมำตรำที่เก่ียวกับกำรตั้งสภำคณำจำรย์ด้วย ซึ่งจะมีบทบำทในกิจกรรมเฉพำะส่วนของคณำจำรย์ 
เพ่ือพัฒนำบุคลำกรด้ำนคณำจำรย์ให้สำมำรถมีคุณภำพกำรท ำงำนที่ดีขึ้น เพื่อยกระดับทำงวิชำกำรของมหำวทิยำลัย
ในที่สุด (ท่ีมำ: จำกแบบสอบถำมฯ) 
  
ประเด็นที่ 3: กำรมีสภำคณำจำรย์ใน มสธ. เป็นสิ่งจ ำเป็นเพรำะกำรรวมตัวกันของอำจำรย์จะช่วยให้สถำบันกำรศึกษำ
แข็งแกร่งข้ึน มำกกว่สถำบันที่คณำจำรย์ไม่สำมำรถรวมตัวกันได้ (ที่มำ: จำกแบบสอบถำมฯ) 

……………………………………………………………………………….. 
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ข้อเสนอแนะ/ ควำมคดิเห็นอื่นๆ 
ประเด็นที่ 1: พ.ร.บ. มสธ. ฉบับใหม่ คำดว่ำจะประกำศใช้ในปีใด (ที่มำ: ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 2: มหำวิทยำลัยควรเตรียมท ำร่ำงและประชำพิจำรณ์ข้อบังคับต่ำงๆที่ส ำคัญ เช่น กำรได้มำซึ่งอธิกำรบดี, 
สภำวิชำกำร และสภำพนักงำน เป็นต้น (ที่มำ: จำกแบบสอบถำมฯ) 
 
ประเด็นที่ 3: มหำวิทยำลัยได้เตรียมท ำข้อบังคับต่ำงๆ เช่น กำรได้มำซึ่งต ำแหน่ง อธิกำรบดี,สภำพพนักงำน เป็นตัน 
ควรจะน ำมำท ำประชำพิจำรณ์โดยเร็วเพ่ือรองรับพ.ร.บ.ใหม่ จะได้ขับเคลื่อน มสธ. ให้เข้มแข็งโดยเร็ว (ท่ีมำ: ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ทวี สุรฤทธิกุล) 
 
ประเด็นที่ 4: ขอเสนอรองวรวุฒิ ร่วมเป็นกรรมำธิกำรในกำรพิจำรณำตรงนี้ เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดต่ำงๆให้ชัดเจน 
(ที่มำ: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทวี สุรฤทธิกุล) 
 
ประเด็นที่ 5: ข้อจ ำกัดท่ีเป็นรูปธรรมมีอะไร และมีหลักประกันควำมเป็นอิสระทำงวิชำกำรอย่ำงไร (ที่มำ: ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ทวี สุรฤทธิกุล) 
 
ประเด็นที่ 6: ค ำตอบของอธิกำรบดีเก่ียวกับสภำคณำจำรย์ไม่ชัดเจน บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกัน (ที่มำ: 
ใบค ำถำม) 
 
ประเด็นที่ 7: ขณะนี้ มีควำมเป็นไปได้แค่ไหนตำม Road map และงำนส่วนใดที่จะออกน ำร่อง (ที่มำ: จำก Aee 
pitapong ส่งทำงอีเมลล์) 

……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


