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สรุปประเด็นข้อคำถำม
จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดทำ
(ร่ำง) พระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พ.ศ. ..... ครัง้ ที่ 2
เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2558
ส่วนที่ 1 จำกแบบสอบถำม ใบคำถำม แบบแสดงควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำยในและอีเมลล์
หมวด 1 บททั่วไป
มำตรำ 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้ระบบเปิด ยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพูนวิทยฐานะของประชาชน
โดยให้การศึกษา ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรม และ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คำถำมที่เกี่ยวกับ
มำตรำ 7
1.ข้อคำถำม: มาตรฐานหรือแนวทางในมาตรา 7 โดยระบบเปิดเมื่อพิจารณาแล้วน่าจะกว้างในการจัดระบบการเรียน
การสอน ไม่ทราบว่าแนวทางเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะตัดมาตรา 6 ออก ควรระบุให้ชัดเจนจะดีมาก
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ
คำตอบ:
มำตรำ 9 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้
(๑) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) สานักงานอธิการบดี
(๓) คณะ
(๔) วิทยาลัย
(๕) สถาบัน
(๖) สานัก
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก เพื่อ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยอีกได้
คำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 9
1.ข้อคำถำม: ต่อไปจะไม่มีสาขาวิชาใช่หรือไม่ (คือเปลี่ยนเป็นคณบดี)
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ
คำตอบ:

2

มำตรำ 13 กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
คำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 13
1.ข้อคำถำม: ไม่เข้าใจ อยากให้ขยายความ
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ
คำตอบ:
หมวด 4 กำรบัญชีและกำรตรวจสอบ
มำตรำ 53 ให้ผู้สอบบัญชีจัดทารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจาปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีรายรับ
และรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา และแผนงานที่จะ
จัดทาในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
คำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 53
1.ข้อคำถำม: แสดงบัญชีงบดุล (ในปัจจุบันจะใช้คาใหม่ เป็นงบแสดงฐานะทางการเงิน)
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ
คำตอบ:
บทเฉพำะกำล
มำตรำ 77 ให้นับเวลาการดารงตาแหน่งของผู้ซึ่งดารงตาแหน่งอธิการบดี ประธานกรรมการประจาสาขาวิช า
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน หรือ
สานัก ซึ่งเคยดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ รวมอยู่ในวาระการ
ดารงตาแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มำตรำ 79 ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๑ มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์ในการบริ ห ารงานบุคคลของข้าราชการและลู กจ้างของส่ ว นราชการ ตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่า
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ และให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวรับเงินเดือน ค่าจ้าง และเงิน
อื่นๆ ผ่านมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่การนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ มาใช้บังคับตามวรรคสอง ไม่
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สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่ อาจนามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใดๆ ให้การดาเนินการในส่วนที่ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ หรือในส่วนที่ไม่อาจนามาใช้บังคับได้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มำตรำ 81 ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 79 ให้ได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไม่น้อยกว่าเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
มำตรำ 82 ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗๙ ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจาก
ราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตามมาตรา
๗๙ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การออกจากงานเพราะทางราชการยุ บ ต าแหน่ ง และให้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ าเหน็ จ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการอยู่แล้ว ให้ มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออก
จากราชการแล้ ว ในกรณี เ ช่ น นี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ น ข้ า ราชการบ านาญ และมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารจากทางราชการ
เช่นเดียวกับผู้ใด้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบานาญแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตน ด้วยความสมัครใจ
มำตรำ 89 ให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ใช้อยู่ ในวันก่อนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ มาใช้บังคับโดยอนุโ ลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้
คำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 77
1.ข้อคิดเห็น: ยังมีคาว่า “ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา” อยู่ น่าจะตัดออก
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ
คำตอบ:
คำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 79, 80, 81
1.ข้อคิดเห็น: ในมาตรา 79, 80, 81 กาหนดเพียงพนักงานและลูกจ้างของส่วนราชการเท่านั้น ไม่ได้หมายรวมถึง
พนักงานเงินรายได้ ใช่หรือไม่
ผู้เสนอ: พิธพงษ์ (จากอีเมลล์: piklumklang@gmail.com)
คำตอบ:
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คำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 81
1.ข้อคำถำม: เมื่อออกจากระบบข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. นี้ เงินเดือนที่จะได้รับเป็น
เงินเดือนสุดท้ายตอนเป็นข้าราชการ คูณด้วย 1.4 สายสนับสนุนคูณ 1.6 และคูณ 1.6 สาหรับสายวิชาการ ใช่หรือไม่
ผู้เสนอ: นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช)
คำตอบ:
2.ข้อคำถำม: เมื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะใช้บัญชีเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนขอพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน (ปรับเมื่อรัฐบาลปรับข้าราชการ) ใช่หรือไม่
ผู้เสนอ: นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช)
คำตอบ:
3.ข้อคำถำม: ปัจจุบันได้รับสิทธิค่าเช่าบ้านจากทางราชการอยู่ เมื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ยังคงมีสิทธิและได้เลื่อน
ขึ้นตามอัตราการเบิกของข้าราชการหรือไม่
ผู้เสนอ: นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช)
คำตอบ:
4.ข้อคำถำม: เงินค่าตอบแทนข้าราชการ ตาแหน่งชานาญการพิเศษ 3,500 บาท/ เดือน เมื่อเป็นพนักงานมหา
วิทยาลัย จะปรับเพิ่มหรือไม่ เช่น มหิดล ธรรมศาสตร์ ปรับเป็น 7,000 บาท/เดือน
ผู้เสนอ: นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช)
คำตอบ:
5.ข้อคำถำม: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีการเสนอขอขั้นสูง
ต่อ หรือเทียบให้อย่างไร
ผู้เสนอ: นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช)
คำตอบ:
6.ข้อคำถำม: เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการตาแหน่งชานาญการพิเศษ เงินเดือนถึงขั้นสูง จะได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพานสายแรก พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งชานาญการพิเศษ เงินเดือนถึงขั้นสูง จะ
ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายสายแรก ด้วยหรือไม่
ผู้เสนอ: นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช)
คำตอบ:
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คำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 82
1.ข้อคำถำม: ตามมาตราที่ 82 ให้ลูกจ้างส่วนราชการลาออกตามมาตรา 79 ให้ลูกจ้างส่วนราชการมีสิทธิได้รับ
บาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ตอนนี้กระทรวงการคลังได้ใช้ลูกจ้างส่วนราชการที่รับราชการมา 25 ปี
เลือกได้ 2 วิธี คือ 1. บาเหน็จทีไ่ ด้รับก้อนเดียว 2. บาเหน็จรายเดือนจะเหมือนกับบานาญข้าราชการ
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ
คำตอบ:
2.ข้อคำถำม: เมื่อออกจากระบบข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. นี้ จะได้รับเงินบานาญรายเดือน
และมีสิทธิต่างๆ เหมือนข้าราชการบานาญ ใช่หรือไม่
ผู้เสนอ: นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช)
คำตอบ:
3.ข้อคำถำม: ออกจากระบบข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่จะส่งกองทุน กบข. ต่อไปได้หรือไม่ เป็น
อย่างไร
ผู้เสนอ: นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช)
คำตอบ:
4.ข้อเสนอแนะ: ขอความกรุณาให้ประธานกรรมการฯช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนในมาตรา 82 ใน (ร่าง) พ.ร.บ.
มสธ. ซึ่งให้ลูกจ้างส่วนราชการมีสิทธิได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างซึ่งกระผมคิด
แล้วว่าถ้ามหาวิทยาลัยจะให้พวกกระผมเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พวกกระผมก็จะไม่ได้รับบาเหน็จรายเดือน ซึ่ง
พวกกระผมตั้งใจจะได้ตอนที่จะเกษียณอายุราชการ จึงขอความกรุณาขอให้ประธานกรรมการฯเห็นใจพวกกระผมบ้าง
ผู้เสนอ: นายอรรณพ จิตต์ใจ (พนักงานสถานที่/ สาขาวิชารัฐศาสตร์)
คำตอบ:
คำถำมที่เกี่ยวกับ มำตรำ 89
1.ข้อคำถำม: การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลังจาก พ.ร.บ. นี้ถูกบังคับใช้ กาหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในสองปี
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่กาหนด หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับ
แต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ (มาตรา 80) ดังนั้น จึงควรปรับเวลาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่สาคัญกับการ
ตัดสินใจในการออกนอกระบบราชการให้เร็วขึ้น เพื่อให้ระเบียบกับการกาหนดเวลาในการเปลี่ยนสถานภาพสอดคล้อง
กัน
ผู้เสนอ: นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช)
คำตอบ:
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คำถำมเกี่ยวกับ เรื่องสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
1.ข้อคำถำม: สิทธิประโยชน์/ สวัสดิการนี้ให้กับครอบครัว (3คน) จะโยนไปให้เข้าประกันสังคมจะเป็นการลดสิทธิของ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่ และจะมีทางแก้อย่างไรที่จะคงสวัสดิการนี้ไว้
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ
คำตอบ:
2. ข้อคิดเห็น: อยากให้การปรับฐานเงินเดือนของลูกจ้างประจาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยได้ใกล้เคียงกับข้าราชการ
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ
คำตอบ:
3. ข้อคำถำม: อยากทราบว่าลูกจ้างที่เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จะได้เงินเดือนเพิ่มหรือเปล่า เพราะข้าราชการ
ได้ 1.5 เท่า พนักงานมหาวิทยาลัยได้มากกว่าเดิม ส่วนลูกจ้างประจาและชั่วคราวทั้งหลายจะได้เท่าไหร่
ผู้เสนอ: ไม่ระบุ
คำตอบ
4. ข้อคิดเห็น: ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับล่าสุดนี้ (ร่าง 5) ไม่มีกาหนดถึงสถานะของลูกจ้างเงินรายได้ ว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างไร ค่าตอบแทน สวัสดิการ จะใช้แบบเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย หรือใช้เงินรายได้ ซึ่งยังไม่มีกาหนดไว้ใน
พ.ร.บ. เลย จะมีก็เพียงการพูดคุยในประชาคมเท่านั้น เห็นควรให้บรรจุไว้ใน พ.ร.บ. ด้วย
ผู้เสนอ: พิธพงษ์ (จากอีเมลล์: piklumklang@gmail.com)
คำตอบ
5. ข้อคำถำม: สัญญาจ้าง, ค่าตอบแทน หรือเงินเดือน ขึ้นอยู่กับรายได้หรือผลประกอบการชองมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ปี ใช่หรือไม่
ผู้เสนอ: พิธพงษ์ (จากอีเมลล์: piklumklang@gmail.com)
คำตอบ
ข้อเสนอแนะ/ ควำมคิดเห็นอื่นๆ (ไม่ระบุผู้เสนอ)
1. ร่าง พ.ร.บ. มสธ. ที่จะต้องส่งเข้าสภามหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการยอมรับและผ่านความเห็นชอบจากบุคลากร
มสธ.
2. ปรับแก้ (ร่าง) พ.ร.บ. แล้วควรเสนอประชาคมอีกครั้งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
3. ควรจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทา (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. อีกครั้ง
4. ควรออกแบบสอบถามให้บุคลากรทราบทุกคน สองพันกว่าคน
5. ควรเล่าขั้นตอนการจัดทาว่าที่มาของ พ.ร.บ. มาจากไหน
6. ควรทาประชาพิจารณ์
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7. ควรกระตุ้นให้ประชาคมเห็นความสาคัญและให้ความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทา (ร่าง) พ.ร.บ. เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทุกคนโดยรวม
8. ควรให้มีการทาประชาพิจารณ์กลุ่มย่อยของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด้วย จะได้รับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร มสธ.ได้อย่างทั่วถึง
9. ควรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมอีก โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการภายนอกขึ้น
บนเวทีด้วย
10. ควรเร่งรัดโดยเร็ว เนื่องจากการเติบโตทางการศึกษาโลกไปไกลมากแล้ว มสธ.ยังหยุดนิ่งอยู่ คุณภาพเยี่ยมแต่ไม่ได้
ขยับตามโลกาภิวัฒน์ได้อย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องปรับโครงสร้าง
11. ควรออกนอกระบบแบบมีสติ รับผิดชอบต่อนักศึกษา
ส่วนที่ 2 จำกในทีป่ ระชุมรับฟังควำมคิดเห็นฯ
ข้อคำถำม
อธิกำรบดี
1. ทาไมต้องเร่งรีบออกนอกระบบในขณะนี้

2. การออกนอกระบบใครได้ประโยชน์

คำตอบ
เนื่องจากระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของ สนช. จะสิ้นสุดลง
ประมาณ มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีเวลาในการดาเนินการอีก
ประมาณ 11 เดือน การออกนอกระบบเพื่อประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตามที่วางไว้ และการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนา
ของโลก เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ทั้งนี้ในปัจจุบันการดาเนินการอยู่
ระหว่างการดาเนินการพิจารณาจัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ และ
จัดทาร่างเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ในวันที่ 28 พฤษภาคม
2559 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติในหลักการก็จะเสนอเลขาธิการ สกอ.
(ประมาณ 1-2 เดือน) ซึ่งจะส่งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี จากนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกา และเมื่อกฤษฎีกาพิจารณาขอความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว (ประมาณ 1-2 เดือน) เมื่อส่งกลับมายัง
คณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาส่ง สนช. เพื่อพิจารณาใน
วาระ 1-3 ประมาณ เดือนมีนาคม 2559 โดยหากหลังจาก การสิ้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ สนช. แล้ว ก็อาจจะเกิดปัญหาในการดาเนินการ
เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ถ้า
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 ไม่สามารถดาเนินการได้ทัน ก็อาจจะใช้ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ เดือนมิถุนายน 2558
มสธ. ได้รับอิสระในความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะระบบการงบประมาณ การเงิน การคลัง ทั้งใน
ส่วนของการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ในส่วนของการหารายได้
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ข้อคำถำม

คำตอบ
จะไม่ใช้ในรูปแบบการขึ้นค่าเล่าเรียน แต่การหารายได้จะดาเนินการ
จากการให้บริการกับภายนอก การบริหารสาขาวิชาจะปรับเปลี่ยนเป็น
การบริหารในรูปแบบคณะ การบริหารงานบุคคล เช่น การจ้างอัตรา
พิเศษ การจัดการบริหารการศึกษา
คณะบุคคลและตัวบุคคล สภามหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 21
ท่าน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติ่มเป็น 13-14 คน วาระการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่ขยายออกไป เป็น 3 ปี บทบาท
และหน้าที่ในการกากับและดูแลการบริหารงาน
อธิการบดีและคณบดีก็จะเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ส่วน
รองอธิการบดีและรองคณบดีจะเป็นพนักงานหรือไม่ก็ได้ ในตอนต้น
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง จะมีวาระในการดารงตาแหน่ง
โดยการพิจารณาแต่งตั้งจะพิจารณาจากภายในก่อน
คณาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
1.7 (ให้ 1.5) และในส่วนของสายสนับสนุน 1.5 (ให้ 1.3) โดยในส่วนที่
หักไว้ 0.2 ก็จะนาไปสู่การบริหารจัดการเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามสิทธิที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอใน
การดาเนินการ โดยมหาวิทยาลัยนาเงินรายได้เข้ามาสนับสนุน สาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งก่อนการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐก็จะได้รับเพิ่มขึ้นเท่าที่ได้รับอยู่ก่อนแล้ว
และการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ก็จะได้รับ
ตามสิทธิดังเดิม รวมทั้งสิทธิค่ารักษาพยาบาลก็จะมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกันมากขึ้น
หมายเหตุ:
- ความรู้สึกไม่มั่นคงในการต่อสัญญาจ้าง ซึง่ จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของที่ผู้ไม่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลปฏิบัติงานที่เที่ยง
ธรรม โดยใช้คารับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งใน มสธ. นั้น งานมากกว่าคน
การลดพันธนาการจากกฏระเบียบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ใน
ปัจจุบัน มส มีกฏระเบียบของตนเองจานวนมากจนไม่สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การออกข้อบังคับของผู้บริหารจะสนับสนุนการดาเนินงานของ
พนักงานของมหาวิทยาลัย
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ข้อคำถำม

คำตอบ
- การจัดหารายได้ จะมีวิธีการที่หลากหลาย และการจัดสรรเงินสู่
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ขั้นบันได นักศึกษาและผู้มีส่วนได้
เสียจะไม่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องจากการไม่ขึ้นค่าเล่าเรียน
- จะเพิ่มเติม สภาคณาจารย์ลงไปใน (ร่าง) พ.ร.บ. มสธ. พ.ศ. ..... โดย
แทรกในมาตรา 31 และสภาพนักงานจะกลายเป็นมาตรา 32

รศ.ยุทธพร อิสรชัย
3. มั่นใจได้อย่างไร การออกนอกระบบจะมี
ความมั่นคงทางการเงิน

1. มหาวิทยาลัยอื่นๆ ออกนอกระบบทาไม เพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
2. ถ้าเราเป็นข้าราชการอยู่ ในช่วง 3-5 ปี จะไม่มั่นใจเนื่องจาก
จะถูกประเมิน (ถ้ามั่นใจไม่ต้องกลัว) อีกส่วนคือมั่นใจในความเป็น
ข้าราชการ คนที่กลัวจะถูกประเมินแล้วไม่มั่นใจในผลงานไม่ควรจะ
ออก
3. สาหรับผู้ที่กาลังจะออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทุกอย่างไม่ต่ากว่าเดิม

อธิกำรบดี
4. ผู้บริหารจะได้รับประโยชน์จากการออกนอก ผู้บริหารไม่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมอะไรเช่นเดียวกับพนักงานและ
ระบบหรือไม่
ข้าราชการทุกคน
5. เมื่อออกนอกระบบแล้วได้เงินเดือนกี่เท่า
6. มาตรา 80 (4) วรรค 3
ถ้าข้าราชการที่ไม่แจ้งความประสงค์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะ
ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
- คนที่แจ้งความจานงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใน 6 เดือนแรก
จะได้รับการบรรจุในทันที ภายใน 180 วัน
- สาหรับหลัง 180 วัน ไม่เกิน 1 เดือน ก็สามารถปรับเปลี่ยน
- สาหรับ 1-2 ปี จะต้องผ่านการทดลองงานและการประเมิน
- สาหรับ 2 ปีไปแล้ว อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากไม่
มีความต้องการได้

6. ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา 10 ปี
แต่ไม่ถึง 25 ปี ถ้าเป็นข้าราชการ จะยังคงได้รับ
บานาญหรือไม่

รองแผนฯ ชี้แจงเพิ่มให้ดู มาตรา 80 ใน (ร่าง 5) พ.รบ. มสธ พ.ศ.
.....
ยังคงได้รับบานาญตามสิทธิ
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อำจำรย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย
7. การออกนอกระบบแล้ว รายได้จะมาจาก
ไหน รายจ่ายจะเป็นเท่าใด และมั่นใจได้
อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถเลี้ยงตัวเอง
รอด อยากให้แสดงตัวเลขรายรับรายจ่าย
ย้อนหลังที่ชัดเจน

คำตอบ
มหาวิทยาลัยยังคงได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล เช่นเดิม เงินเดือน
ค่าจ้าง งบดาเนินการต่างๆ แต่จะไม่สนับสนุนด้านสวัสดิการ
เนื่องจากจ่ายให้ครอบคลุมไปแล้ว แต่มหาวิทยาลัยจะใช้หลักการ
บริหารสวัสดิการเพื่อให้พนักงานยังคงได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ (๒-๓ปีที่ผ่านมา)
โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณบริหารบุคลากร (รายจ่ายประจา)
ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะให้เพิ่มขึ้นจากการออกนอก
ระบบประมาณ 15-1.7 เท่า โดยรวมถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
บุตร ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยมีการหักไว้เป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร
งบเงินรายได้จากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ประมาณ 700 ล้าน
บาท เนื่องจากจานวนนักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยจึงต้องหาความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาครัฐ
ภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมปฏิบัติงานและบริการวิชาการ เพื่อหา
รายได้เพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย

8. ควรลงรายมาตรา พิจารณาร่างเดิมหลังใน
ทุกยุค (ช่วงระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา) ไม่ใช่ใส่
แค่ พ.ร.บ. 2521 กับ ร่าง 5 (ฉบับล่าสุด
เท่านั้น)

ร่างเดิม (ร่าง 1-4) จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้ ร่างปัจจุบัน (ร่าง 5) ได้
มีการพิจารณาบูรณาการจากร่างเดิม และ ตัวอย่าง พรบ จาก
มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว โดยพิจารณาข้อดี ข้อเสีย มา
ปรับให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับการเป็น มสธ
ด้านรายจ่าย รายรับยังสูงกว่ารายจ่าย ปัจจุบัน เงินคงคลังยังเพิ่มพูน
ขึ้นมาตลอด

9. จะเห็น (ร่าง 6) พ.ร.บ. เมื่อไหร่ ขอดูก่อน
เข้าสภามหาวิทยาลัย และให้จัดทาประชา
พิจารณ์ก่อน โดยลงรายละเอียดตามมาตรา

สภามหาวิทยาลัยจะจัดประชุมในวันที่ 28 พฤษภาคม จะต้องส่ง
เอกสารให้สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 21 พฤษภาคม
โดยจะสามารถดู (ร่าง 6) พ.ร.บ. ได้ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม
2558 โดยจะจัดทาเป็นตารางปรียบเทียบ ด้านซ้ายเป็น ร่าง 5 และ
ด้านขวาเป็น ร่าง 6 และข้อความที่เปลี่ยนแปลงไป จะเสนอเป็น
ทางเลือกต่อสภามหาวิทยาลัย

อ บุญทิพย์
10. มั่นใจอย่างไรที่จะอยู่นอกระบบได้อย่างอยู่ ปัจจุบันนี้การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัยจะมาจาก 2 ส่วน คือ
รอด ควรนาเสนอฐานะทางการเงิน
เงินรายได้และเงินแผ่นดิน ซึ่งการบริหารภายใต้ พรบ. พ.ศ. 2521 ก็ยัง
ไม่ประสบปัญหา ดังนั้นเมื่อออกนอกระบบ เงินเดือนค่าจ้างก็จะได้ปรับ
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เพิ่มเติม: จากอีเมลล์ถึงอธิการบดี วันที่ 15
เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังสามารถหารายได้ในลักษณะต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อ
พฤษภาคม 2558
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
รายรับ รายจ่าย ย้อนหลัง 2 ปี ก่อนที่ท่านรับ
วาระจนถึงปัจจุบัน โดยระบุว่า รายรับได้มา
จากไหนบ้างโดยวิธีการใด จานวนเท่าไร
รายจ่ายจ่ายเพื่อกาลใดบ้าง จานวนเท่าไร เงิน
ดังกล่าว รัฐบาลสนับสนุนเท่าไร เราหาเอง
เท่าไร และหากองค์กร จะอยู่รอด บุคลากรทั้ง
สายอาจารย์ และสนับสนุน จะต้องมีบทบาท
และให้ความร่วมมืออย่างไรบ้างมากน้อย
เพียงใด รวมทั้งขณะนี้เรามีเงินสารองเท่าไร
หากสวัสดิการที่นอกเหนือจากเงินเดือนไม่พอ
เราสามารถนาเงินของเรามาใช้ได้ไหม มากน้อย
เพียงใด โดยที่องค์กรเรายังมีความมั่นคงอยู่
11. มีแผนอย่างไรในการสนับสนุนเพื่อให้
มหาวิทยาลัยอยู่รอดหลังจากที่ออกนอกระบบ
แล้ว ซึ่งในระยะยาวอาจจะเกิดปัญหา เช่น
จานวนนักศึกษาที่ลดลง

เมื่อออกนอกระบบแล้ว มหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนราชการ ซึ่งในมาตรา
16 กาหนดให้ส่วนหนึ่งมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐ และต้องให้อย่าง
เพียงพอในการดาเนินงาน และรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องส่งคืน
คลัง และหากไม่สามารดาเนินการได้หรือมีฐานะการเงินที่ลดน้อยลง
อย่างมาก รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม งบเงินรายได้
มีการใช้จ่ายประมาณ 1,200 – 1,300 ล้านบาท ยอดนักศึกษาลดลง
ประมาณร้อยละ 10 แต่ค่าเล่าเรียนที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 30 จึง
ส่งผลให้เงินรายได้ยังคงเป็นบวกอยู่

12. มาตราที่ 79 สถานภาพของบุคลากรที่เป็น ปัจจุบันมีจานวนข้าราชการ 832 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย รวม
ลูกจ้าง เป็นกาลังขับเคลื่อน จะเกี่ยวกับการ ประมาณ 1,200 คน เมื่อรวมลูกจ้างแล้วเป็น 2,047 คน ซึ่งลูกจ้างมี
ออกนอกระบบหรือไม่
โอกาสเป็นพนักงานได้ เมื่อออกนอกระบบและผ่านการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน ยัง
ไม่มีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ส่วนลูกจ้างจะมีโอกาสเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

12

ข้อคำถำม

คำตอบ

3. มาตรา 7 การจัดการศึกษาของ
การใช้ระบบเป็นคาที่รวมวิธีการต่างๆ ที่เป็นการศึกษาระบบเปิด ซึ่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีปัญหาใน ผ่านการคิดจากที่ประชุมหลายครั้งจนเห็นว่าไม่จาเป็นต้องใส่
ลักษณะคล้ายกับการจัดการศึกษาทางใกล้
ดังนั้น จึงควรยึดถือการศึกษาในระบบเปิด
การศึกษาทางไกล
เพิ่มเติม: จากอีเมลล์ถึงอธิการบดี วันที่ 15
พฤษภาคม 2558
1. ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับการเพิ่ม “ด้วย
รูปแบบการศึกษาทางไกล” ดิฉันขอฝากท่าน
ทบทวน ทบทวนคาว่า ระบบเปิด ( Open
system) ดูเหมือนจะเป็นคากว้างๆ ดิฉันขอ
เรียนว่า คาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
อุดมการณ์ของผู้ก่อตั้ง มสธ และที่ท่านพูด
เสมอ คือ Open Distance Learning, ODL
ซึง่ ดิฉนั ชอบเพราะเป็นทิศทางของการศึกษา
ทางไกล ที่เหมาะกับ มสธ และยังจะเป็น
จุดเด่นของประเทศและโลก
อย่ำงไรก็ตำมหากท่านหรือผู้บริหารไม่เห็นด้วย
ดิฉันก็เห็นด้วยกับผู้เสนอในที่ระชุมให้เติมคาว่า
“ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อประชาชน”
ถึงแม้จะเป็นคกเสริมต่อ ระบบเปิด แต่ก็แต่ถึง
การเน้นย้าอุดมการณ์
2. มาตราที่ 14 ขอเพิ่มคาว่า “อินเทอร์เน็ต”
ต่อท้าย วิทยุโทรทัศน์
3. มาตราที่ 23 อาจทบทวนหน้าที่ที่มากเกินไป
หลายข้ออาจอยู่ที่อานาจของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
4. มาตราที่ 35 ระบุที่มาของอธิการบดีอย่าง
ชัดเจน ด้านประสบการณ์สอนพร้อมกับ
ประสบการณ์การบริหาร ในสถาบันการศึกษา
ไม่ต่ากว่าผู้อานวยการ หรือคณบดี
5. มาตราที่ 39 ขอให้บรรจุข้อความเพิ่มใน
พ.ร.บ.คือ “ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะ
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ประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน และ
คณาจารย์ที่มาจากการเลือกตั้งตามสัดส่วนของ
หลักสูตรที่มีภายใต้คณะนั้นๆ เพราะจะสอดรับ
กับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และไม่เป็น
การให้อานาจต่อคณบดีมากเกินไป ตามที่
หลายมหาวิทยาลัยประสบอยู่ และการมี
กรรมการตามสัดส่วนของหลักสูตรหรือแขนง
วิชาที่เปิดจะช่วยให้การบริหารทางวิชาการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ท่านเสนอ
ในการเปิดประชุม ซึ่งชัดเจนมาก
14. มาตรา 35 คุณสมบัติของอธิการบดี ที่ควร คุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลนั้น เห็นว่าคณะกรรมการก็
จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกล
ตระหนักแล้ว และอยู่ในสภามหาวิทยาลัย ๖ ข้อ ที่ต้องมีความรู้ความ
ขอเห็นความมั่นคงทางการเงิน จะเป็นอย่างไร เข้าใจในการศึกษาทางไกลเป็นอย่างดี
เพิ่มเติม: ข้อ 15 จากอีเมลล์ถึงอธิการบดีวันที่
15 พฤษภาคม 2558
15. การเปลี่ยนแปลงจากสาขาวิชาที่อานาจ
ประธานสาขา มีค่อนข้างน้อย แต่ดาเนินการใน
รูปกรรมการ การบริหารงานมีฝ่ายวิชาการ คือ
สาขาวิชา และสานักต่างๆ เป็นฝ่ายสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน พอเปลี่ยนเป็นคณะ
แล้ว การบริหารหน่วยงานจะเปลี่ยนไป
อย่างไร
อำจำรย์กชกร
16. แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
จากการที่รายงานรายได้ลดลงนั้นมาจากการที่ปรับเปลี่ยนภาคการ
อันเนื่องมาจากยอดนักศึกษาที่ลดลง เงินรายได้ เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามกลุ่มประเทศอาเซียน
ลดลง
รายงานการเงินจึงเป็นการรายงานการเงินเพียงภาคต้น
ยอดนักศึกษาปริญญาโทที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
มากขึ้น
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17. แผนการเปลี่ยนผ่านเพื่อเตรียมบุคลากรใน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการบริหาร
การปฏิบัติงาน
พยายามในการกระจายแนวทางการประเมิน PA เพื่อให้บุคลากรมีการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในส่วนการเตรียมการด้านงบประมาณ ได้ขอความร่วมมือในการจัดทา
สัมฤทธิบัตรนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ เพื่อหารายได้เพิ่มเติมสู่
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดหาผู้เรียนให้มากขึ้นจากกลุ่มต่างๆ เช่น ทหาร
พรบ ยังสามารถปรับแก้ไขได้ จนถึง กฤษฎีกา
อำจำรย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
18. ในร่าง พ.ร.บ. มีช่องว่างของโครงสร้าง
การบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
18.1 สภามหาวิทยาลัย ที่กาหนด 21 คน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 13 คน ที่ไม่มีการกาหนดเงื่อนไข
หรือขอบเขตการได้มา ซึ่งมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของสภามหาวิทยาลัย แม้คุณสมบัติจะอยู่ใน
กฏหมายลูก จึงควรนามาเสนอ เพราะมีผลต่อ
ทิศทางของ มสธ. ขอทราบข้อบังคับประกอบ
พ.ร.บ.
สัดส่วน ผู้แทน คณาจารย์ พนักงาน มาตรา
21 (5) (6) จานวนไม่เหมาะสม มีเหตุผล
อย่างไร สัดส่วนตัวแทนจะมีผลต่อการบริหาร
มหาวิทบาลัย
สัดส่วนผู้แทนของบุคลากรที่มีตาแหน่งในสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้
ความสาคัญกับสัดส่วนของคณาจารย์ที่เป็น
ผู้แทนในสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง มสธ มีผู้แทน
คณาจารย์ ๑ คน และสายสนับสนุน ๑ คน ซึ่ง
สัดส่วนผู้แทนควรจะมีน้าหนักในสภา
มหาวิทยาลัย
18.2 อธิการบดี
คุณสมบัติของอธิการบดีที่กาหนดในร่าง
พรบ. ที่ต้องรู้ในการบริหารการศึกษาและ
การศึกษาทางไกล แต่ในคุณสมบัติที่กาหนดว่า

จานวนบุคลากรของ มหิดล กับ มสธ. มีจานวนแตกต่างกัน มหิดล มี
คณาจารย์ประมาณ 3,000 คน และสายสนับสนุน 2หมื่นกว่าคน จึง
ต้องกาหนดจานวนที่มากขึ้น แต่ในของ มสธ. บุคลากรไม่ได้มีมากเท่า
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เสนอ
สัดส่วนภายในสภามหาวิทยาลัยอาจจะเสนอเป็นกึ่งหนึ่ง (รับไว้ปรับ)

คุณสมบัติกาหนดว่า ต้องมีคุณสมบัติในวรรค 1 ข้อใดข้อหนึ่งแล้ว และ
ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับ
มสธ. จะจัดทาร่างข้อบังคับ ประกอบ พ.ร.บ.
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เป็นคุณสมบัติการมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารอื่นอื่นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดเพียง
คุณวุฒิกับประสบการณ์สอน
ในมาตรา 35
(1) สะท้อนว่าผู้บริหารต้องเป็นคณาจารย์
เข้าใจการบริหารของ มสธ
(2) การจบการศึกษา อธิการบดีต้องรู้การ
บริหารการศึกษา หลักเกณฑ์การบริหารอื่น
ซึ่งเปิดช่องว่างไว้ ควรระบุว่าบริหารการศึกษา
ไหมหรือบริหารอะไร ทาให้กังวล อยากขอดู
ข้อบังคับเป็นอย่างไร
18.3 คณบดี
คณบดีในมาตรา 39 ซึ่งแต่งตั้งตามข้อบังคับ
ดังนั้น ข้อบังคับจึงต้องมีความชัดเจนก่อนที่จะ
ดาเนินการ โดย กาหนดคุณสมบัติของคณบดี
ไว้ใน พรบ ไม่ได้ออกเป็นข้อบังคับ หรือ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่กาหนดให้มี
คุณวุฒิและประสบการณ์สอน จึงอยากทราบ
ว่าข้อบังคับทีจ่ ะออกเป็นอย่างไร

รับไปพิจารณา แต่การเปิดข้อบังคับที่อาจจะต้องพิจารณาอนาคตใน
ระยะยาว และการพิจารณากาหนดโครงสร้างใน พ.ร.บ. อาจจะเป็น
ปัญหาการบริหารงานในอนาคต

18.4 การบริหารคณะ
- มสธ. ไม่กาหนด กรรมการประจา
เป็นการกาหนดในคากลางที่หมายรวมถึงทุกหน่วยงาน และการระบุ
สาขาวิชา โดยในมาตรา 42 ไม่มีการกาหนด
อานาจใน พ.ร.บ. ก็อาจจะต้องเปิดการดาเนินงานตามข้อบังคับกาหนด
แนวทางการดาเนินการ กาหนดเพียง
คณะกรรมการประจาส่วนงาน เท่านั้น
- คณะกรรมการประจาส่วนงาน ไม่ระบุ
ว่า คุณสมบัติในข้อบังคับเป็นอย่างไร
- รายงานการศึกษาการเป็น
มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ ปี 2552 ไม่
พบว่ามีรายละเอียดปรากฎในร่างปัจจุบัน เช่น
สมาชิกสภาวิชาการ คณะกรรมการในสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจาสาขา
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หมายเหตุ:
- ขอให้จัดทาเอกสารความพร้อมด้าน
งบประมาณ รับจ่าย
อ วิทยำธร
19. มาตรา 7 ควรเพิ่ม ตอบสนองการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษา
20. มาตรา 14 ควรระบุใน พ.ร.บ. ที่ให้ยกเว้น
การจ่ายค่าธรรมาเนียมในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
21. มาตรา 15 (2) การรับเงินบริจาคที่ควร
กาหนดไว้
22. มาตรา 20 (10) เป็นการระบุว่าจะมี
ภารกิจที่มีการดาเนินงานที่อาจจะขัดกับการ
เป็นกรรมการสภา ในคุณสมบัติ หน้า 9 (6)
องค์ประกอบของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ควรกาหนดเป็นด้านการสื่อสร้าง
การเงินการบัญชี การพัฒนาองค์กร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
23. มาตรา 24 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ควร มีคณะกรรมการประสานนโยบาย กลั่นกรองการบริหาร
มีความอิสระ ไม่มีภาระกิจในการประเมินผล
งาน หากต้องการมีประเมินผลก็แยกออกเป็น
การเฉพาะอานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ควรมี
คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารเพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างกรรมการบริหารกับสภา
มหาวิทยาลัย
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อำจำรย์วรรณธรรม
24. อยากให้พิจารณา 3 ด้าน
1 ควำมจริง การเร่งออกนอกระบบ อาจจะไม่
ถูก ควรพิจารณาสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญยัง
ไม่ชัดเจน
2 ควำมพร้อม คน มสธ ปรับตัวอย่างไร
3 ควำมเป็นไปได้ งบประมาณจะเป็นอย่างไร
การสนับสนุนยังไม่ชัดเจน แผนการหารายได้
ของ มสธ ยังไม่บรรลุ

คำตอบ
ข้าราชการจะไม่ตกงาน และผู้บริหาร มีความมุ่งมั่น การปฏิบัติงาน
ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน มี
แผนการบริหารความเสี่ยง
และการออกนอกระบบ ไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

25. ข้าราชการต้องลาออกก่อนจึงเป็นผู้บริหาร ข้าราชการไม่ได้ไล่ออก ก็ปฏิบัติงานต่อไปได้
ได้ อาจจะไม่ถูกต้องเหมาะสม
ผูบ้ ริหารจะต้องมีความมุ่งมั่น จึงควรอยู่ในระบบประเมินผลในลักษณะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
อำจำรย์สุกำนดำ
26. เงินอุดหนุนที่ได้รับโดยส่วนใหญ่เป็น
มสธ ประหยัดมานานแล้ว
เงินเดือน ซึ่งยังมีความเสี่ยง ดังนั้น จึงต้องมี
พัฒนาบุคลากร
ความรัดกุมในการดาเนินงาน การดาเนินงาน
ของ มสธ. ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ การ
ออกกลางคันที่มาก ทาให้รายได้อาจจะไม่
เพียงพอ จึงต้องมีการควบคุมการใช้จ่าย ยอด
นักศึกษาต่า drop out สูง จึงไม่มั่นใจด้านเงิน
และทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายสูง รายได้ลดลง
27. โครงสร้างการบริหารส่วนงาน
องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจน
ควรให้ตอบสนองการดาเนินการที่ชัดเจน
ควรเพิ่มคณะกรรมการพิจารณาเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ผู้แทนนักศึกษำ วิทยำกำรจัดกำร
- การเพิ่มค่าเล่าเรียน
- การเพิ่มค่าค่าเล่าเรียนเพิ่มจากต้นทุน
- เกียรตินิยมอันดับ 1 ขอเสนอ ควรตัด
คะแนนขั้น U
- สัมฤทธิบัตร
- เพิ่มอานาจสภา ให้ ออก สัมฤทธิบัตร
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อำจำรย์วิวิธ
28. มาตรา 8 (6) การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล
29. มาตรา 21 โครงสร้างสภามหาวิทยาลัยที่
ควรให้มีประธานสภาคณาจารย์อยู่ด้วย

องค์ประกอบจะมี ผู้แทนสภาคณาจารย์ โดยจะปรับแก้ พ.ร.บ.

30. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
การตรวจสอบอธิการบดี มสธ. มีการตรวจสอบทุกปี
อธิการบดีควรระบุใน พ.ร.บ. (ในมหิดลระบุไว้
ใน มาตรา 32)
31 คุณสมบัติของอธิการบดี อ่านแล้วควรมีคา คุณสมบัติ จะเพิ่มคาว่าหรือ ต่อท้าย (1)
ว่า หรือ ใน พรบ ด้วยหรือไม่
อำจำรย์กิตติพงษ์
32. การจัดตั้งสภาคณาจารย์
33. คุณสมบัติอธิการบดี
- ที่มา ควรแก้ไข มาตรา 35 (1) บรรทัดที่ 2
เรื่องคุณวุฒิกับประสบการณ์ที่ควรแก้ไข หรือ
เป็น และ
- และประสบการณ์การสอนจาก 5 ปี เป็น 4 ปี
มีประสบการณ์บริหารไม่ต่ากว่าคณบดีหรือ
เทียบเท่า
34. ควรยกเลิกสภาวิชาการ แก้ไขให้สอดคล้อง
กับ ม.ชั้นนา คือ คณะกรรมการวิชาการ
35. สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
เป็นอย่างไร เนื่องสวัสดิการลดลง?

สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการอาจจะลดลงทุกๆ สมัยของ
รัฐบาล แต่พนักงานมหาวิทยาลัย สิทธิไม่ได้ลดลง
ซึ่งเป็นนโยบายที่ลดสิทธิให้เท่าเทียมกันทุกกลุ่ม
การที่มหาวิทยาลัยไม่กาหนดเพดานค่ารักษาพยาบาลจะส่งผลกระทบ
เงินสวัสดิการ ซึ่งหลายๆ ทุกมหาวิทยาลัยเริ่มตระหนัก
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บาเหน็จรายเดือนที่นาระเบียบของกระทรวงการคลังมาใช้โดยอนุโลม
และสภาหมาวิทยาลัยก็ไม่อนุมัติ ซึ่งต้องหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง 6 ใน 7
ราย เพื่อต่อรองชดเชยให้กับบุคลากรกลุ่มดังกล่าว

อำจำรย์อัจฉรำ
36. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับนั้น ควรมีการ งบประมาณจะได้รับงบบุคลากรจากรัฐบาล โดยรัฐบาลให้นามาบริหาร
ชี้แจงตัวเลขให้ชัดเจน สิ่งใดควบคุมค่าใช้จ่าย จัดการ ซึ่งโดยรวมมาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้สมทบ
ไม่ได้ และค่าสวัสดิการที่อาจจะลดลงคือเท่าใด
- มสธ เพิ่มปรับค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ แต่ใน
- งบบุคลากรจะเป็นอย่างไร
ส่วนค่าตาแหน่งของผู้บริหารไม่ได้เพิ่ม
ม อื่นๆออกนอกระบบ มีการหารายได้เพิ่ม
หลายช่องทาง มสธ เป็นอย่างนั้นหรือไม่
37. มาตรา 25 – 26 ระบบการบริหารและ
ระบบการบริหารจัดการ อธิการบดีกระจายอานาจ เพื่อช่วยบริหาร
โครงสร้างของ มสธ. เมื่อออกนอกระบบแล้ว โดยคณบดี โดยใน พ.ร.บ. จะกาหนดให้มีคณะกรรมการส่วนงาน ใน
จะเปลี่ยนระการบริหารจัดการเป็นรูปแบบ
การบริหารคณะ(ส่วนงาน) ซึ่งจะปรากฏในข้อบังคับ
คณะ งานที่รวมบริการเช่นบุคลากรในส่วนงาน
สนับสนุนต่างๆก็จะต้องกระจายออกมาหรือไม่
อย่างไร
(คณะจะมีบทบาททุกเรื่อง การเงิน บัญชี การ
บริหาร ควรแสดงให้ชัดเจน ระดับคณบดี ไม่มี
คณะกรรมการในการบริหาร
38. ออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ รัฐยังให้เงินสมทบหรือไม่
อำจำรย์สุรีย์
39. ควรทาแนวโน้มการดาเนินงานเมื่อต้อง
ออกนอกระบบ บุคคล จะเป็นอย่างไร แสดง
ให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ประกอบกับการ
พิจารณาร่าง พรบ. เพื่อให้มีความชัดเจน
40. การผลิตงานด้านการวิชาการ เมื่อออก
นอกระบบต้องมีการแข่งขัน จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ศักยภาพของคนต้องมี
การเปลี่ยน มีการเตรียมความพร้อมในการ
แข่งขันอย่างไร

- การออกนอกระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- การออกนอกระบบ ต้องมีความสุข ถ้าเราพร้อมพอ เราควร
จะออก
- มสธ เริ่มมีการวางแผนออกนอกระบบตั้งแต่ปี 2541 เริ่ม
ผลักดัน
- การทา Performance Agreement ว่า เรามีศักยภาพอะไร
เพื่อให้พัฒนาทางวิชาการ การบริหารงาน
- มีการเตรียมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร แอมป์
- การจัดทาโมเดล
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ข้อคำถำม
- คุณภาพของคณาจารย์
- ควรพิจารณาด้านวิชาการให้เข้มแข็ง
กว่านี้
- ด้านสวัสดิการ จะทาอย่างไรที่บุคลากร
ไดรับสิทธิประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่อย่า
รับฝ่ายเดียว เป็นผู้ให้ด้วย
- ควรลงประชาพิจารณ์ระดับหน่วยงาน
เพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง
41. ความคิดเห็นทั้งหมดควรมีการเผยแพร่
ก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ควรจะได้รับฟังความคิดเห็น อีกครั้ง
หรือไม่
จำกสำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ
42. ลูกจ้างประจา จะสามารถบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ได้หรือไม่

คำตอบ
- จะพิจารณาว่าอะไรควรอยู่ใน พ.ร.บ. การเสนอความเห็น
จะรับไว้ แล้ววิเคราะห์แก้ไข สรุปเสนอสภามหาวิทยาลัย
เช่น การแก้ไข คุณสมบัติอธิการบดี อานาจหน้าที่
- ข้อบังคับ จะเสนอเวทีให้พิจารณาอีกครั้ง โดยอาจจะเชิญ
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
- คณะทางานรับฟังความคิดเห็น 4 คณะ

ขอยึดตามกรอบระยะเวลา ร่าง 6 สามารถดูได้บนเว็บไซด์ในวันอังคาร
ที่ 19 พฤษภาคม 2558

ต้องมีการประเมิน ก่อนบรรจุเป็น พนักงานเงินรายได้ โดยต้องมี
กระบวนการขั้นตอน เช่นเดียวกับ พนักงานของรัฐ

