
“การประชุมและรบัฟังความคิดเห็น

ในการจดัท าพระราชบญัญติั

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. .....”

โดย

รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ยัเลิศ  พชิิตพรชยั

อธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
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ประเด็นการช้ีแจง

 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช

ในการเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ

ตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน และอนาคต

 การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติ   

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช พ.ศ. .......
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ROAD MAP TO SUCCESS

- ระดมสมอง
- แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนิน
กำรเรื่อง มหำวิทยำลัย
ในก ำกับของรัฐ

- สัมมนำกำรปรับเปลี่ยน
สถำนภำพ มสธ. เป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกับ
ของรัฐ

- ท ำประชำพิจำรณ์

- (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ....
- ส ำรวจควำมคิดเห็นบุคลำกร
ภำยใน มสธ.

- จัดประชุมและรับฟังนโยบำย
จำกอธิกำรบดี (สมัย ศ.ดร.
ปรัชญำ เวสำรัชช)์

- จัดท ำ “แนวทำงกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงส่วนรำชกำรและ
จัดกรอบอัตรำก ำลังของ
หน่วยงำนใน มสธ.”

- ประชุมคณะกรรมกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรและ
ระบบงำนของมหำวิทยำลัย

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับระบบ
บริหำรงำน และโครงสร้ำง มสธ.
เพ่ือรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัย
ในก ำกับของรัฐ

- ประชุมเข้มปรับระบบกำรบริหำร
และโครงสร้ำง มสธ.เพ่ือรองรับกำร
เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ

- (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .....
(ปรับตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรม
กำรปรับระบบกำรบริหำรฯ

- รำยงำนผลกำรศึกษำระบบวิชำ
ระบบบริหำรงำนบุคคล ระบบ
บริหำรงบประมำณ พัสดุ กำรเงิน
กำรบัญชีและกำรตรวจสอบภำยใน 
ระบบบริหำรและโครงสร้ำง มสธ.

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับ
ระบบกำรบริหำรงำนและโครง
สร้ำงมสธ. เพื่อรองรับกำรเป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ

- ประชุมคณะกรรมกำรปรับ
ระบบฯ จ ำนวน 4 ครั้ง

- (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ......
-จัดกำรประชุมและรับฟังควำม
คิดเห็นในกำรจัดท ำ (ร่ำง)

พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...... โดย
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

- (อยู่ระหว่ำง) น ำเสนอที่ประชุม
ผู้บริหำร , สภำมหำวิทยำลัย , 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

2541-2545 2546-2550 2551-2555 2556-2560

อดีต ปัจจบุนั อนาคต



2541-2545

2541-2542

- ระดมสมอง เร่ือง กำรเปลี่ยน
แปลงสถำนภำพมหำวิทยำลัย
ในก ำกับของรัฐ 
(23-24 ม.ค. 42)

- สัมมนำกำรปรับเปลีย่นสถำน
ภำพ มสธ. เป็นมหำวิทยำลัย
ในก ำกับของรัฐ 
(21-23 ธ.ค. 44)

- พ.ร.บ. มสธ. ฉบับร่ำง 1 
- พ.ร.บ. มสธ. ฉบับร่ำง 2
(โดยคณะท ำงำนร่ำง พ.ร.บ. 

และระเบียบข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย)

2543 2544

- ค ำสั่ง มสธ. ที่ 175/2543
เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำน
ด ำเนินกำรเร่ืองมหำวิทยำลัย
ในก ำกับของรัฐ (3 ก.พ. 43)

- ค ำสั่ง มสธ. ที่ 1320/2543
เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่ง
คณะท ำงำนวำงระบบโครง
สร้ำงองค์กร กำรแบ่งส่วนงำน
และกรอบอัตรำก ำลังของ
มหำวิทยำลัย (8 ส.ค. 43)

- แต่งตั้งคณะท ำงำน 11 คณะ

2545

- คณะท ำงำนด ำเนินกำรปรับ
เปลี่ยนสถำนภำพมหำวิทยำลยั
ในก ำกับของรัฐ

- พ.ร.บ. มสธ. ฉบับร่ำง 4/1
(มีสภำเดียว คือ สภำบุคลำกร)

- พ.ร.บ. มสธ. ฉบับร่ำง 4/2
(มีสองสภำ คือ สภำคณำจำรย์
สภำบุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร)
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2546-2550

- พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ..... 
(1) ฉบับร่ำง 4/1 (มีสภำเดียว

คือ สภำบุคลำกร)
(2) ฉบับร่ำง 4/2 (มีสองสภำ

คือ สภำคณำจำรย์ 
สภำบุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร)

(3) ฉบับร่ำง 4/3 (แบบรัฐสภำ)
(ผ่านทีป่ระชุมคณะกรรม
การปรับเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ(23 เม.ย.46)

- ส ำรวจควำมคิดเห็น เรื่อง พ.ร.บ.
มสธ. พ.ศ. ..... กรณีกำรก ำหนด
ให้มีสภำส ำหรับบุคลำกร

- ก ำหนด “แนวทำงกำรปรับปรุง
โครงำสร้ำงส่วนรำชกำรและ
จัดกรอบอัตรำก ำลังของหน่วย
งำนใน มสธ.” สำระส ำคัญ ดังนี้
(1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนรำชกำร

โครงสร้ำงกำรแบง่ส่วนรำชกำรใน
ปัจจุบันและขอบเขตกำรวิเครำะห์

(2) แนวทำงกำรปรับปรงุโครงสร้ำงส่วน
รำชกำรและกำรจัดกรอบอัตรำก ำลัง

(3) เหตุผล ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงโครงสรำ้งหน่วยงำน มสธ.

(4) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของ กผ. เพื่อ   
ปรับปรุงโครงสรำ้งและจัดกรอบ  
อัตรำก ำลัง

(5) หลักเกณฑ์ วิธีกำรวิเครำะห์ เพื่อ
ปรับปรุงโครงสรำ้งและจัดกรอบ
อัตรำก ำลัง

2547-2548 2549

- กำรประชุมและรับฟังควำมคิดเห็น
เร่ือง “กำรพัฒนำโครงสร้ำงกำร
บริหำรและระบบงำนของ มสธ.”
สำระส ำคัญ ดังนี้
(1) นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ มสธ.
(2) หลักสูตรและสำระเนื้อหำทำงวิชำกำร
(3) ระบบกำรเรยีนกำรสอน
(4) สื่อและเทคโนโลยี
(5) กำรบริหำรจัดกำร
(6) กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
(7) คุณภำพกำรบริกำร
(8) กำรพัฒนำบุคลำกร
(9) กำรหำรำยได้ 

(10) กำรปรับปรงุและฟื้นฟูสภำพแวดล้อม
(11) กำรสร้ำงเอกลักษณ์ ภำพลักษณ์ 

กำรตลำด และกำรประชำสัมพันธ์
(12 พ.ค.47) (ศ.ดร.ปรัชญา 
เวสารัชช์-อดีตอธิการบดี)

2550

- ประชุมคณะกรรมกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรบริหำรและระบบ
งำนของ มสธ. (ครั้งท่ี 2/2550
วันท่ี 10 ส.ค. 50)

- มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ศึกษำ “ระบบบริหำรและ
โครงสร้ำง มสธ.” (เมื่อ ก.ค.50)

2546
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2551-25552553-25542551-2552

2551-2555

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับระบบ
กำรบริหำรงำน และโครงสร้ำง
มสธ. เพื่อรองรับกำรเป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ
(ค ำสั่ง มสธ. ที่ 2547/2552
ลงวันที่ 17 ส.ค. 52)

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับระบบ
กำรบริหำรงำนและโครงสร้ำง
มสธ. เพื่อรองรับกำรเป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ
(ค ำสั่ง มสธ. ที่ 2934/2552 
ลงวันที่ 16 ก.ย. 52) มี 4 คณะ

(1) คณะผู้รับผิดชอบยกร่ำงระบบ
โครงสร้ำงกำรจัดกำรองค์กร จัดส่วนงำน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป
(2) คณะฯ ยกร่ำงระบบบบริหำรงำนบุคคล
(3) คณะฯ ยกร่ำงระบบวิชำกำร
(4) คณะฯ ยกร่ำงระบบเงิน งปม. ทรัพย์สิน
กำรพัสดุ ตรวจสอบภำยใน

- ประชุมเข้มปรับระบบกำรบริหำร
และโครงสร้ำง มสธ. เพื่อรองรับ
กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ
ของรัฐ (18-20 ก.พ. 54)

- (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .....
(ปรับปรุงตำมมติที่ประชุมคณะ
กรรมกำรปรับระบบกำรบริหำรงำน
และโครงสร้ำง มสธ. เพื่อรองรับ
กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ
(ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 ก.พ. 55)

- รำยงำนผลกำรศึกษำระบบบริหำร
และโครงสร้ำง มสธ. (ปรับปรุงตามมติ
ทีป่ระชุมฯ)
- รำยงำนผลกำรศึกษำระบบวิชำกำร
มสธ. (ปรับปรุงตามมติที่ประชุมฯ)
- รำยงำนผลกำรศึกษำระบบบริหำร
งำนบุคคล มสธ. (ปรับปรุงตามมติท่ี
ประชุมฯ)
- รำยงำนผลกำรศึกษำระบบบริหำร
งบประมำณ กำรพัสดุ กำรเงิน 
กำรบัญชี และกำรตรวจสอบภำยใน
(ปรับปรุงตามมตทิี่ประชุมฯ)



2556-2560

- ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัย เร่ือง 
แต่งต้ังคณะกรรมกำรปรับระบบ
กำรบริหำรงำนและโครงสร้ำง มสธ.
เพ่ือรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ (ค ำสั่ง 8/2557 วันที่
17 ธ.ค. 57)
ผลกำรด ำเนินงำน
(1) ประชุมคร้ังท่ี 1/2557 วันที่ 17 ธ.ค.57
(2) ประชุมคร้ังท่ี 1/2558 วันที่ 23 ม.ค.58
(3) ประชุมคร้ังท่ี 2/2558 วันที่ 27 ก.พ.58
(4) ประชุมคร้ังท่ี 3/2558 วันที่ 24 มี.ค.58
- ทบทวนรำยงำนผลกำรศึกษำระบบกำร
บริหำรงำนและโครงสร้ำงเพ่ือรองรับกำร
เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ
- จัดท ำ (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .......
(ปรับตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯ 
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 58)
- จัดกำรประชุมและรับฟังควำมคิดเห็น
ในกำรจัดท ำ (ร่ำง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ....
วันที่ 17 เม.ย. 58 โดยกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรภำยใน และภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

2556-2558

ภำยหลังจำก พ.ร.บ. มสธ. มีผล
บังคับใช้
- ร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ...
1) การบริหารงานบุคคล การแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการและลูกจ้าง
ไปเป็นพนักงาน  การก าหนดอัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการประเมิน
บุคลากร
2) เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรพัย์สิน
3) เกี่ยวกับส่วนงาน ได้แก่ ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย  ส านักงานมหาวิทยาลัย  
ส่วนงานวิชาการ  ส่วนงานสนับสนุน
งานวิชาการ  ส่วนงานบริหาร และ
ส่วนงานอ่ืน โครงสร้างการบริหาร 
และระบบการบริหารภายในมหาวิทยาลัย
4) เกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทต่างๆ  ข้อบังคับการประชุม
สภามหาวิทยาลัย

กำรด ำเนินกำรต่อไป

5) ร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยว
ข้องกับเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1) - 4) 
ทีต่้องด าเนินการออก ภายในระยะเวลา 1 ปี 
ภายหลังจาก พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ เช่น 
เรื่องที่เกี่ยวกับสภาวิชาการ เป็นต้น
5) ร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยว
ข้องกับเรื่องต่างๆ ที่ต้องด าเนินการออก 
ภายหลัง 1 ปีได้ แต่ต้องเร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจาก
พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้
6) ร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยว
ข้องกับเรื่องอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นรองลงมา 
และยังไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสรจ็
ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากพ.ร.บ. 
มีผลบังคับใช้ (ควรจัดล าดับความส าคัญ
ในการจัดท าร่างฯ) และมีคณะกรรมการ
หรือคณะท างาน เป็นผู้รับผิดชอบ 
- ในระหว่างท่ียังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ ฉบับใหม่  ก็สามารถใช้ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ ฉบับท่ีมีอยู่และ
บังคับใช้ในขณะนั้นได้ต่อไป



(ร่าง) พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. .....

ประกอบดว้ย 8 หมวด 89 มาตรา ดงันี้

(ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ..... มาตรา 1 - 6

หมวด 1 บททัว่ไป : มาตรา 7 – 20

หมวด 2 การด าเนนิงาน : มาตรา 21 – 43

หมวด 3 การประกนัคุณภาพและการประเมิน : มาตรา 44 – 48

หมวด 4 การบญัชีและการตรวจสอบ : มาตรา 49 – 54

หมวด 5 การก ากบัดูแล : มาตรา 55 – 56



(ร่าง) พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. .....

(ต่อ)

หมวด 6 ต าแหน่งทางวิชาการ : มาตรา 57 – 62

หมวด 7 ปริญญาและเครือ่งหมายวิทยฐานะ : มาตรา 63 – 70

หมวด 8 บทก าหนดโทษ : มาตรา 71 – 72

บทเฉพาะกาล : มาตรา 73 - 89
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bflybook.com/Article/BookSystemAndBookReading/BookSystemAndBookReading.htm&ei=34YwVe7IIaa0mwWX8IG4Bg&psig=AFQjCNHQJUI2ZeJbcWzLMjy24Bf_s590Xg&ust=1429325881444983


ประเด็นและขอ้เสนอแนะในการด าเนินการเพือ่ปรบัเปลีย่น

สถานภาพ มสธ. สู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั

ประเดน็ส าคัญ 4 ประการ 

1. การจดัท า (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ......

2. กระบวนการและกรอบระยะเวลาด าเนินการ

3. การจดัท า (ร่าง) ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ 

เพือ่รองรบัมาตราต่าง ๆ ของ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ.  พ.ศ. ....

4. การสรา้งความมีส่วนร่วมของประชาชน

(คณะกรรมการปรบัระบบการบริหารงาน และโครงสรา้ง มสธ.ฯ)



1. การจดัท า (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ......

1.1 ปรบัปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...... โดยยดึหลกัการจากทีป่ระชุม

คณะกรรมการปรบัระบบบริหารฯ ทั้ง 4 ครั้งทีผ่่านมา

1.2 ยึดหลกัเกณฑก์ลางของการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั ตามมติ

คณะรฐัมนตรี พ.ศ. 2546 

1.3 พจิารณา พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐัแห่งอ่ืน ๆ เพือ่น า

ขอ้ดี-ขอ้เสียมาประกอบการปรบัรายละเอียดใหส้อดคลอ้งเหมาะสม

กบับริบทของมหาวิทยาลยั

1.4 ปรบั (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...... ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั เพือ่พฒันาสู่อนาคต



2. กระบวนการและกรอบระยะเวลาด าเนินการ

เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59

สภามหาวิทยาลัย

น าเสนอ (ร่าง) 

พ.ร.บ. มสธ. 

พ.ศ. .....ต่อเลขา

ฯ สกอ. เพ่ือเสนอ

คณะรัฐมนตรี

พิจารณา โดยผ่าน

ส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี 

(สลค.)

คณะรัฐมนตรีพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. 

มสธ. พ.ศ. ......  ก่อนส่งเร่ืองให้     

คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 

พิจารณา 

สคก. เสนอเร่ือง

กลับไปยังคณะ

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาฯ

เพ่ือสอบถาม

ความเหน็

มหาวิทยาลัย 

(ผ่านเลขาฯ 

สกอ.) ก่อน

ส่งกลับไปยัง 

สลค. น าเข้าสู่การ

บรรจุวาระเพ่ือ

พิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

ครม.

พิจารณา 

(ร่าง) 

พ.ร.บ. 

มสธ. 

พ.ศ. 

น าเสนอ

สนช. /

แต่งตั้ง

คณะกรร

มาธกิาร

พิจารณา

ให้แล้ว

เสรจ็ใน 

30 วัน

• คณะกรรมาธกิารพิจารณา 

(ร่าง)พ.ร.บ.มสธ.พ.ศ.....เป็น

รายมาตรา ก่อนเสนอ สนช.

• ประธาน สนช.น า(ร่าง)พ.ร.บ.

มสธ.พ.ศ. ....ขึ้นทูลเกล้าเพ่ือ

ทรงลงพระปรมาภิไธย

• ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เพื่อน าไปสู่การมีผลบังคับใช้

ตามก าหนดระยะเวลาที่บัญญัติ

ไว้ใน พ.ร.บ.

~2 เดือน ~3-4 เดือน ~1-2 เดือน ~1 เดือน ~2-3 เดือน

**ทกุกระบวนการอาจใชร้ะยะเวลาประมาณ 9-11 เดือน**



2. กระบวนการและกรอบระยะเวลาด าเนินการ

2.1 มสธ. โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั น าเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.

มสธ. พ.ศ. ..... ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่เสนอ

คณะรฐัมนตรีพิจารณา โดยผ่านส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (สลค.)

(ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน)

2.2 คณะรฐัมนตรีพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ......  ก่อนส่งเรือ่งให้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณา (ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน)

2.3 สคก. เสนอเรือ่งกลบัไปยงัคณะรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่

สอบถามความเห็นจากมหาวิทยาลยั โดยผ่านเลขาธิการ สกอ. เพือ่ให้

มหาวิทยาลยัยืนยนั ก่อนส่งกลบัไปยงั สลค. น าเขา้สู่การบรรจุวาระเพือ่

พิจารณาของคณะรฐัมนตรี (ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน) 



2. กระบวนการและกรอบระยะเวลาด าเนนิการ (ต่อ)

2.4 คณะรฐัมนตรี พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ......

ทีผ่่านการตรวจพิจารณาของ สคก. แลว้ใหน้ าเสนอต่อ สนช. โดยมีกระบวน

การพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมาธิการ ก่อนเขา้สู่การพิจารณา

วาระที ่1 ของ สนช.  

2.5 สนช. ก าหนดวนัประชุมเพือ่พิจารณาในวาระที ่1 ขั้นรบัหลกัการ และแต่งตั้ง

คณะกรรมาธิการฯ พรอ้มก าหนดระยะเวลาพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

30 วนั (อนึง่ ทีป่ระชุม สนช. อาจก าหนดระยะเวลาเป็นอย่างอืน่กไ็ด ้ซึง่

ระยะเวลาพิจาณาทกุกระบวนการจะแลว้เสรจ็ไดภ้ายใน 30 วนั)

2.6 คณะกรรมาธิการฯ พิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...... ทีผ่่านการรบั

หลกัการในวาระที ่1 เป็นรายมาตรา



2. กระบวนการและกรอบระยะเวลาด าเนนิการ (ต่อ)

2.7 คณะกรรมาธิการฯ น าเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...... ทีพ่ิจารณา

แลว้เสร็จ เสนอ สนช. เพือ่พิจารณาในวาระที ่2 และ 3 และลงมติใหค้วาม

เห็นชอบ

2.8 ประธาน สนช. น า (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...... ทีผ่่านความเห็นชอบ

จากสนช. ข้ึนทูลเกลา้ฯ เพือ่ทรงลงพระปรมาภิไธย

2.9 น า พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ...... ทีท่รงลงพระปรมาภิไธย และมีผูล้งนาม

รบัสนองฯ แลว้ ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพือ่น าไปสู่การมีผล

บงัคบัใชต้ามก าหนดระยะเวลาท่ีบญัญติัไวใ้น พ.ร.บ. นั้น 

***สรุป  อาจจะใชเ้วลาแลว้เสรจ็ทกุกระบวนการประมาณ 9-11 เดือน



3. การจดัท า (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ เพือ่รองรบั

มาตราต่าง ๆ ของ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .....

3.1 มหาวิทยาลยัมีความจ าเป็นตอ้งยก (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

ประกาศส าหรบัใชป้ระกอบการช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ และ คณะกรรมาธิการ เพือ่แสดงความพรอ้มในการ

ปรบัเปลีย่นสภานภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั

3.2 ผ่านการรบัฟังความเห็นชอบประชาคมในมหาวิทยาลยั 

3.3 มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพือ่รบัผิดชอบ

ด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ



4. การสรา้งความมีส่วนร่วมของประชาคม

4.1 สรา้งความเขา้ใจใหก้บัประชาคม 

4.2 เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น บุคลากร นกัศึกษา 

ศิษยเ์ก่า ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เพือ่ใหม้ีส่วนร่วมในการจดัท าหรือยกร่าง 

แสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าหรือยกร่าง

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://edunews.thaischool.in.th/29986.html&ei=1ocwVZrPOaG7mAWtxICQCw&psig=AFQjCNEjISEfNIq47wHe6Dx89Awf3HfvhQ&ust=1429330235453224
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://edunews.thaischool.in.th/29986.html&ei=1ocwVZrPOaG7mAWtxICQCw&psig=AFQjCNEjISEfNIq47wHe6Dx89Awf3HfvhQ&ust=1429330235453224


ขอ้เสนอแนะ 3 เรื่อง

1. การจดัท า (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ......

2. การจดัท า (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ เพือ่

รองรบัมาตราต่าง ๆ ของ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .....

3. การประชาสมัพนัธก์ารจดัท า (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .....

(คณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน และโครงสร้าง มสธ.ฯ)
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ammart.ac.th/web/so/aspboard_Question.asp?Gid%3D791&ei=P4gwVfD9KJeD8gXknoCYDA&psig=AFQjCNFZNszVjb5txssIw3jMZIlrnsBM4A&ust=1429329829586682


1. การจดัท า (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ......

1.1 น าเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ..... ต่อทีป่ระชมุผูบ้ริหาร

ใหร้บัทราบ แสดงความคิดเห็น และใหค้วามเห็นชอบ

1.2 น าเสนอสภามหาวิทยาลยั 

1.3 น าเสนอสู่การพิจารณาของ สนช.    
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2. การจดัท า (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ

เพือ่รองรบัมาตราต่าง ๆ ของ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .....

2.1 (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ทีเ่กีย่วกบัการบริหารงานบุคคล 

2.2 (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ทีเ่กีย่วกบัการบริหารการเงิน

และทรพัยส์ิน

2.3 (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ทีเ่กีย่วกบัส่วนงาน ไดแ้ก่

- ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ส านกังานมหาวิทยาลยั ส่วนงานวิชาการ

ส่วนงานสนบัสนุนงานวิชาการ ส่วนงานบริหาร และส่วนงานอ่ืน 

โครงสรา้งการบริหาร และระบบการบริหารภายในมหาวิทยาลยั   



2. การจดัท า (ร่าง) ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ 

เพือ่รองรบัมาตราต่าง ๆ ของ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ..... (ต่อ)

2.4 (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ทีเ่กีย่วกบัการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลยั และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทต่าง ๆ รวมถงึขอ้บงัคบั

การประชุมสภามหาวิทยาลยั

2.5 (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งอ่ืน ๆ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจาก พ.ร.บ. มีผลบงัคบัใช ้อาทิเช่น

เรือ่งเกีย่วกบัสภาวิชาการ สภาพนกังาน เป็นตน้ 

2.6 (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งต่าง ๆ ทีต่อ้ง

ด าเนินการ ภายหลงั 1 ปีได ้แต่ตอ้งเร่งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัจาก พ.ร.บ. มีผลบงัคบัใช้



2. การจดัท า (ร่าง) ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ เพือ่รองรบั

มาตราต่าง ๆ ของ (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ..... (ต่อ)

2.7 (ร่าง) ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งอ่ืน ๆ ทีม่ี

ความจ าเป็นรองลงมา และยงัไม่สามารถด าเนนิการไดแ้ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัจาก พ.ร.บ. มีผลบงัคบัใช้

อนึง่ ระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฉบับใหม่ ให้ใช้ระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศ ฉบับที่มีอยู่และบังคับใช้ในขณะน้ันได้ต่อไป 



3. การประชาสมัพนัธก์ารจดัท า (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ..... 

3.1 จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธ ์รบัฟังความคิดเห็นจากประชาคมและสาธารณะ

ผ่านสือ่ต่าง ๆ เช่น Website ของมหาวิทยาลยั , E-mail , ข่าวประชาสมัพนัธ ์

เป็นตน้ 

3.2 ช้ีแจงประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัเปลีย่นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยั

ในก ากบัของรฐั ดงันี้

(1) เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินอ่ืน ๆ ของผูบ้ริหาร 

ภายหลงัการปรบัเปลีย่นสถานภาพ

(2) เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ เงินประจ าต าแหน่ง เงินชดเชย (ถา้มี)

ของบุคลากรแต่ละประเภท ภายหลงัจากปรบัเปลีย่นสถานภาพ

(3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรต่าง ๆ และค่าใชจ่้ายในการศึกษา

ระดบัต่าง ๆ



3. การประชาสมัพนัธก์ารจดัท า (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .....(ต่อ)

(4) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรและผูบ้ริหาร

(5) ระบบการบริหารงานของส่วนงานและหน่วยงาน กบัผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึน

กรณีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร/ปรบัระบบการบริหารงานในส่วนต่าง ๆ

(6) หลกัประกนัในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา เช่น การจดัตั้ง

กองทุนส าหรบันกัศึกษาทีย่ากจน กองทุนเพือ่การศึกษาอ่ืน ๆ เป็นตน้

(7) การบริหารการเงิน/ทรพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

การหารายไดเ้พิม่เติมของมหาวิทยาลยั แนวทางบริหารมหาวิทยาลยัหาก

รฐับาลสนบัสนุนงบประมาณไดไ้ม่เต็มที่



หลกัการกลางทีก่ าหนดใหบ้ญัญติัใน (ร่าง) พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 สงิหาคม 2546)

1. ความเช่ือมโยงกบันโยบายของรฐับาล 

(1) การด าเนินงานตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัตอ้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม เป็นไปตาม

นโยบายของรฐับาล และแผนการพฒันาประเทศ

(2) การผลิตบณัฑิต ควรใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เลือก

ปฏิบติัจดัการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต รวมทั้ง          

มีความคล่องตวัและยืดหยุ่นในการปรบัตวัไปตามสถานการณ์

(3) ใหม้ีกลไกการจดัสรรงบประมาณ หรือกลไกก ากบัดูแล โดยองคก์ร

ทีร่ฐัจดัตั้งข้ึนเพือ่ความเชื่อมโยงกบัการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 



2. ความคล่องตวัของมหาวิทยาลยั

(1) การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัมีความคล่องตวั โดยกลไกของ

สภามหาวิทยาลยัทีร่บัผิดชอบ ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการของ

มหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรฐับาล 

(2) สภามหาวิทยาลยัก าหนดก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหารจดัการ          

ภายใตก้รอบแห่ง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลยั 

3. สภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั

(1) องคป์ระกอบของสภามหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย จ านวนกรรมการ

สภามหาวิทยาลยัทีม่าจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายในมหาวิทยาลยั

(2) อธิการบดีในฐานะผูบ้ริหารสูงสุด มีหนา้ท่ีด าเนินการบริหารมหาวิทยาลยั

ภายใตน้โยบายทีส่ภามหาวิทยาลยัก าหนด สภามหาวิทยาลยัมีหนา้ทีก่ ากบั          

ดูแลอธิการบดีโดยตรง โดยมีกระบวนการก ากบัดูแลที่โปร่งใสชดัเจน



4. การบริหารจดัการทัว่ไป 

(1) มหาวิทยาลยัใชห้ลกัการบริหารจดัการที่ดี (Good Governance)

โดยออกขอ้บงัคบัหรือหลกัเกณฑว่์าดว้ยการบริหารจดัการที่ดี เพือ่เป็นแนวทาง

ในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทางในการด าเนินกิจการทัว่ไปของ

มหาวิทยาลยั

5. งบประมาณและทรพัยสิ์น

(1) รฐับาลจดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปใหแ้ก่มหาวิทยาลยั เพือ่ด าเนินการตามนโยบาย

ของรฐับาล และเพือ่การประกนัคุณภาพการศึกษา เงินอุดหนุนดงักล่าวถอืเป็น

รายไดข้องมหาวิทยาลยั กรณีที่รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่ายในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัไม่สามารถหาเงินสนบัสนุนจากแหล่งอ่ืนได ้

รฐัพงึจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเท่าที่จ าเป็น



5. งบประมาณและทรพัยสิ์น (ต่อ)

(2) รายไดข้องมหาวิทยาลยัไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงั อยู่ภายใตก้ารควบคุม

ดูแลของมหาวิทยาลยั

(3) มหาวิทยาลยัถอืกรรมสิทธ์ิในที่ดินและทรพัยสิ์นได ้ทรพัยสิ์นที่ไดม้าโดยมี

ผูย้กใหห้รือไดม้าโดยการซ้ือจากเงินรายไดใ้หเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลยั

(4) มหาวิทยาลยัมีอ านาจปกครองดูแล บ ารุงรกัษา ใชแ้ละจัดหาประโยชนจ์าก

ที่ราชพสัดุ รายไดจ้ากการด าเนินงานนี้ ถอืเป็นรายไดข้องมหาวิทยาลยั

(5) มหาวิทยาลยัตอ้งมีระบบบริหารการเงิน ระบบบญัชีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ขดัแยง้

กบัมาตรฐานและนโยบายการบญัชีที่รฐัก าหนด 

(6) มีกลไกตรวจสอบการใชจ่้ายเงินของมหาวิทยาลยั ทั้งกลไกภายในมหาวิทยาลยั

ผูต้รวจสอบภายในข้ึนตรงต่อสภามหาวิทยาลยั และภายนอกโดยส านกังาน

การตรวจเงินแผ่นดิน 



6. การใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

(1) สภามหาวิทยาลยัใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการใชท้รพัยากรร่วมกนั

ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลยั และระหว่างสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 

ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 

7. การบริหารงานวิชาการ

(1) เป็นไปตามหลกัเสรีภาพทางวิชาการ โดยใหด้ าเนินการเสร็จส้ินที่

สภามหาวิทยาลยั

(2) สภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั มีหนา้ที่ส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหม้ีการท าวิจยั และน าผลงานวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อสงัคม ชุมชน 

และประเทศชาติ



8. การก ากบั ตรวจสอบ

(1) การก ากบั ตรวจสอบโดยกลไกภายในมหาวิทยาลยั : สภามหาวิทยาลยัตอ้ง
วางระเบียบและกลไก เพือ่ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั

(2) การก ากบั ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก โดย

- ระบบการก ากบัของรฐั ไดแ้ก่ ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านกังบประมาณ เป็นตน้

- การก ากบัดว้ยกลไกงบประมาณ โดยพิจารณาเป้าหมายและผลการปฏิบติังาน

เป็นเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณ

- การก ากบัดว้ยนโยบายของรฐับาล

- การก ากบัดว้ยระบบการรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ โดยส านกังาน

รบัรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา



8. การก ากบั ตรวจสอบ (ต่อ)

(3) รัฐมนตรีมีอ านาจและหน้าที่ก ากบัดูแลโดยทั่วไป ซ่ึงกจิการของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และให้สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกบัมหาวิทยาลัย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.theiiat.or.th/km/newsdesc.php?n%3D90210172927&ei=lYgwVc6mIdXU8gX52ICoDg&psig=AFQjCNGieXolGfrvVykM6AM0zgATddMKog&ust=1429330449698742
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.theiiat.or.th/km/newsdesc.php?n%3D90210172927&ei=lYgwVc6mIdXU8gX52ICoDg&psig=AFQjCNGieXolGfrvVykM6AM0zgATddMKog&ust=1429330449698742


ประเด็นทีบุ่คลากร นกัศึกษา และสาธารณะ ใหค้วามสนใจ

ในการปรบัเปลีย่นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั

1. เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินอ่ืนๆ ของผูบ้ริหารภายหลงั

การปรบัเปลีย่นสถานภาพ

2. เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ เงินประจ าต าแหน่ง และเงินชดเชย (ถา้ม)ี 

ของบุคลากรแต่ละประเภท ภายหลงัการปรบัเปลีย่นสถานภาพ

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรต่างๆ และค่าใชจ่้ายในการศึกษาเล่าเรียน

ระดบัต่างๆ การปรบัข้ึนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ทางการศึกษา และ

ระยะเวลาที่จะปรบัข้ึนภายหลงัพระราชบญัญติัมีผลบงัคบัใช้

4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรและผูบ้ริหาร 

หลกัประกนัความเป็นธรรมในการประเมินบุคลากร



5. ระบบการบริหารงานของส่วนงานและหน่วยงาน กบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั 

บุคลากร หากมีการปรบัโครงสรา้งองคก์รและปรบัระบบการบริหารงานในส่วนงาน

ต่างๆ

6. หลกัประกนัในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา

7. วิธีการบริหารการเงินและทรพัยสิ์นอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  รวมทั้งการ

หารายไดเ้พิม่เติมของมหาวิทยาลยั แนวทางการบริหารมหาวิทยาลยัหากรฐับาล

สนบัสนุนงบประมาณไดไ้ม่เต็มท่ี

ประเด็นทีบุ่คลากร นกัศึกษา และสาธารณะ ใหค้วามสนใจ

ในการปรบัเปลีย่นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั (ต่อ)



ค าสัง่สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ที ่8/2557

เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัระบบการบริหารงาน 

และโครงสรา้งมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

เพือ่รองรบัการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั

เพ่ือให้การเตรียมการและด าเนินงานในเร่ืองการปรับระบบการบริหารงาน และ

โครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 15(9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 

2521 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการปรับระบบการ

บริหารงาน และโครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย

ในก ากบัของรัฐ ประกอบด้วย



1. อธกิารบดมีหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ ดร.เทยีนฉาย กรีะนันท์ กรรมการ

3. ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ  เลิศไพฑรูย์ กรรมการ

4. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงคฤ์ทธิ์  สมบตัสิมภพ กรรมการ

5. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสทิธิ์ วัฒนาภา กรรมการ

6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร กรรมการ

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอนิทร์  วงศโ์สธร กรรมการ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจนิต ์ สนัถวรักษ์ กรรมการ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา  คุณพนิชกจิ กรรมการ

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร กรรมการ

11. รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช กรรมการ

12. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการ

13. อาจารย์ธนิตสรณ ์ จริะพรชัย กรรมการ

14. รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ กรรมการ

15. รองอธกิารบดฝ่ีายบริหารและกจิการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

16. รองอธกิารบดฝ่ีายการเงิน กรรมการ

17. รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบ กรรมการ

18. รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย กรรมการ

19. ผู้ช่วยอธกิารบด ี(รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จนัทร์คง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21. นางสาวอไุรวรรณ น าแสงวาณชิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



ให้คณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน และโครงสร้างมหาวิทยาลัย

สโุขทยัธรรมาธริาชเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ มีอ านาจ

หน้าที่ ดังน้ี

1. เสนอแนะและจัดท ารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการก าหนดกรอบ

ความคิด แนวทางการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

บริหารงาน ระบบการเงินและทรัพย์สิน ระบบบริหารงานบุคคล และ

กระบวนงานส่งต่อระหว่างหน่วยงาน เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากบัของรัฐและเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย

2. เสนอแนะต่อสภารมหาวิทยาลัย ในการตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และ

ระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปรับและพัฒนาระบบงาน การบริหาร และ

โครงสร้างการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล เพ่ือรองรับการเปล่ียน

สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ

3. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเ พ่ือท าการใด ๆ ตามที่

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 



ภาพการเสวนา เรื่อง “การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั

ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช”

วนัที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ หอ้งประชมุสามศร อาคารอเนกนิทศัน ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



การเสวนา เร่ือง “การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั

ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช”

วนัท่ี 11 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ หอ้งประชุมสามศร อาคารอเนกนิทศัน ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมการเสวนา ประกอบด้วย  คือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัย   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธกิารบดีพระราชวังสนามจันทร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. คุณคณพศ เฟ่ืองฟุ้ง นิติกร หัวหน้างานสญัญาและคดี มหาวิทยาลัยมหิดล



กรอบประเด็นการเสวนา : 

1. การเตรียมการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐของมหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช

 แนวทางการบริหารจัดการและโครงสร้างมหาวทิยาลัย เพ่ือเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ  

ของ มสธ.

 แนวทางการบริหารงานวชิาการ เพ่ือเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐของ มสธ.

 แนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ การจัดการทรัพย์สนิและรายได้เพ่ือเป็น

มหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐของ มสธ. 

 แนวทางการบริหารงานบุคลากร ค่าจ้าง และค่าตอบแทน สทิธิ์หน้าที่และสวัสดกิารเพ่ือเป็น

มหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐของ มสธ. 

2. การเตรียมพร้อมของบุคลากร

3. แนวทางการพัฒนาร่าง พรบ. เพ่ือเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐของ มสธ. 

4. ประกาศใช้ พรบ. เพ่ือเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐของ มสธ. 

5. ตดิตามประเมนิผลภายหลังการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐของ มสธ. 

6. ข้อเสนอแนะต่อมหาวทิยาลัยในการเตรียมเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐของ มสธ. 



ภาพ “การประชมุรบัฟังความคิดเห็นในการจดัท า พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .......”

วนัศุกรที์่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ หอ้งสามศร อาคารอเนกนิทศัน ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



วตัถุประสงค์

1. เปิดโอกาสให้ประชาคม มสธ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีได้แสดงความคิดเหน็

ในประเดน็ที่มีความกงัวลใจ 

2. รับฟังความคิดเหน็ของประชาคม มสธ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี และน าข้อสรุปที่ได้รับ  

จากการประชุมน าเสนอคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน และโครงสร้าง

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ

3. น าไปสู่การพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช พ.ศ. ... 

ให้มีความเหมาะสมตรงกบัความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

“การประชุมรบัฟังความคิดเห็นในการจดัท า พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. .......”

วนัศุกรที์่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ หอ้งสามศร อาคารอเนกนิทศัน ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช



ขอขอบคุณ


