การเสวนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ” ครั้งที่ 1
ห้วข้อ : ออกนอกระบบ...ใครได้ ใครเสีย
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียนรวมคณะครุศาสตร์
ผู้เสวนา : 1) รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
ตำแหน่ง รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์)
2) รศ.ดร.สุกัญญำ บูรณเดชำชัย
ตำแหน่ง ประธำนหลักสูตรปริญญำโท สำขำนวัตกรรมสื่อสำรกำรเมือง (มหำวิทยำลัยบูรพำ)
ผู้ดาเนินรายการ : อำจำรย์ ดร.วิจิตรำ ศรีสอน
กล่าวเปิดโดย : รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำรเสวนำในวันนี้เป็นก้ำวแรกของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำที่จะเดินหน้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลง เป็น
ช่วงของกำรให้ควำมรู้ ยังไม่มีกำรตัดสินใจว่ำจะออกหรือไม่ออกนอกระบบ ซึ่งก่อนหน้ำนี้มีควำมขัดแย้งเกิดขึ้น
ของกำรออกนอกระบบ และรั บ ปำกกั บ ทุก ท่ ำนว่ ำในวำระกำรด ำรงตำแหน่ ง จะต้อ งเกิ ด ควำมชั ด เจนว่ำ จะ
ดำเนินกำรไปทำงไหน อย่ำงไร ถ้ำออกต้องออกอย่ำงเป็นระบบด้วยควำมยินยอมพร้อมใจโดยที่ต้องไม่มีเสียง
คั ด ค้ ำ น และในทั น ที ที่ ป ระชำคมมี ม ติ ที่ จ ะออกนอกระบบ จะแต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ แ ละ
คณะทำงำนแต่ละชุด หลังจำกนั้ นจะเข้ำสู่กระบวนกำรร่ำงกฏหมำยและจะออกจำกตำแหน่งในทันที โดยจะให้
ควำมรู้กับประชำคมไปเรื่อยๆ ในทุกมิติ เพื่อทำให้เกิดปัญญำกับบุคลำกรอย่ำงแท้จริง จะเวียนไปตำมหน่วยงำน
ต่ำงๆ เพื่อเป็นเจ้ำภำพในเรื่องสถำนที่ โดยที่ทุก ๆ คนสำมำรถเข้ำร่วมได้ทุกเวที อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี
และรองคณบดี สำมำรถตอบคำถำมได้ แต่ห้ำมแสดงควำมคิดเห็นในเชิงชี้นำ ส่วนท่ำนอื่นๆ มีสิทธิเต็มที่ใ นกำร
แสดงควำมคิดเห็น

หัวข้อ ออกนอกระบบ...ใครได้ ใครเสีย
1. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกนอกระบบ
รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อานวยโชค ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้
ออกนอกระบบแล้วงบประมำณยังเหมือนเดิม แต่มีอิสระในเรื่องวิชำกำร หลักสูตร ตำแหน่งทำงวิชำกำร
กำรบริหำรงำนบุคคล งบประมำณ ทรัพย์สิน แต่คงไว้ซึ่งสิทธิในกำรตรวจสอบมหำวิทยำลัย เพรำะฉะนั้นถ้ำ
อยำกจะทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิม ต้องลิขิตและเขียนระเบียบรองรับจะทำให้เกิดควำมคล่องตัวและเป็นอิสระในกำร
ดำเนินงำน ถ้ำไม่มีจะใช้สิทธิรำชกำรเทียบเคียง ในปัจจุบันมี 20 มหำวิทยำลัยที่มีกำรออกนอกระบบ

พระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยเกษตร พ.ศ. 2558 มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน หมวดที่ 3 และ 4 ว่ำด้วย
เรื่องกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินซึ่งมีกำรประเมินทุกระดับ ทั้งอธิกำรบดีจนถึงคณบดี รวมถึงเรื่องบัญชี
และกำรตรวจสอบซึ่งต้องมีกำรจัดทำบัญชีที่เป็นไปตำมหลักกำรของบัญชี และจะต้องมีกำรตรวจสอบงบดุลทุกปี
ข้อดีของ พระรำชบัญญัติข้อ 6 และ 7 ข้อบังคับกำรคุ้มครองแรงงำน รำชกำรเมื่อเกษียณอำยุรำชกำรโดย
ไร้ควำมผิดจะได้เงินก้อน ระบุในมำตรำ 13 ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พระรำชบัญญัติระบุให้ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ ผู้ที่มีรำยได้ไม่มำกมีโอกำสจบปริญญำตรีได้ โดยกำรหำ
ทุนกำรศึกษำและต้องเขียนให้เป็นเรื่องรำว เปิดโอกำสให้มีควำมเสมอภำค
รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย กับกระบวนการได้มาซึ่งการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา
มหำวิทยำลัยบูรพำ เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ ปี 2549-2551 เป็นช่วงที่ยำกลำบำกที่จะทำให้คนทุกคนเข้ำใจ
มีมุมมองของผู้บริหำร คณำจำรย์ และพนักงำนต่ำงๆ เพรำะทุกคนมองว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐจะต้องเป็นของปวง
ชน จึงมีประเด็นที่คัดค้ำนและกล่ำวถึง เกรงว่ำผู้ที่ไม่มีโอกำสทำงกำรศึกษำจะไม่ได้รับควำมเท่ำเทียม มหำลัย
เลยมองจุดอ่อนที่ทำให้ผู้คนไม่มั่นใจ
ประเด็นผู้ปกครองและนักศึกษำ มองว่ำจะต้องขึ้นค่ำเทอม คนจนจะไม่มีสิทธิ์เรียน ทุกคนจะมองว่ำออก
นอกระบบแล้วจะเป็นมหำลัยเอกชนหรือเปล่ำ
ประเด็นบุคลำกร(ทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน) มีควำมกังวลเรื่อง ควำมไม่มั่นคง เสถียรภำพ
สำยสะพำย เครื่องรำชฯ จะได้หรือเปล่ำ กำรประเมินจะเป็นอย่ำงไร ตำแหน่งทำงวิชำกำรจะมีเหมือนเดิมหรือเปล่ำ
มหำวิทยำลัยจึงต้องมีกำรตั้งคณะกรรมกำร คณะทำงำน โดยมีกำรตรวจสอบจำกภำคประชำชน
เมื่อออกนอกระบบแล้ว จะมีระยะเวลำให้ข้ำรำชกำรตัดสินใจ 5 ปี มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนินกำร 2
ระบบและให้บุคลำกรเลือกภำยใน 5 ปี
เมื่อออกนอกระบบ อธิกำร คณบดี หัวหน้ำภำค ต้องเป็นบุคคลนอกระบบหรือไม่ขึ้นอยู่กับ พรบ.ที่
มหำวิทยำลัยเขียน
เมื่อออกนอกระบบแล้ว จะไม่มีกำรขึ้นค่ำเทอมเป็นระยะเวลำ 5 ปี
เมื่อออกนอกระบบควรสร้ำงธรรมำภิบำลโดยประกอบด้วย 3 สภำ จะต้องมีหน้ำที่กำกับดูแลฝ่ำยบริหำร
เพื่อควำมสงบสุขของประชำคม ได้แก่ สภำมหำวิทยำลัย กำกับดูแลผู้บริหำร สภำวิชำกำร เรื่องตำแหน่งทำง
วิชำกำร หลักสูตร และสภำพนักงำนมหำวิทยำลัย

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกากับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อานาจและหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
1.ซื้อ ขำย จ้ำง รับจ้ำง สร้ำง จัดหำ โอน รับโอน เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซื้อ ให้เช่ำซื้อ แลกเปลี่ยนและจำหน่ำย
ทำนิติกรรมถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ์ครอบครอง มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือมีทรัพย์สินต่ำงๆ ในทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัย
2.กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน เข้ำเป็นหุ้นส่วน ลงทุนหรือร่วมลงทุน
3.ออกพันธบัตร หรือ ตรำสำรอื่นใดเพื่อกำรลงทุน แต่ต้องประสำนกับรัฐบำลก่อน
4.จัดตั้งหรือร่วมกับองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
5.ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือนำผลกำรค้นคว้ำวิจัยไปเผยแพร่ หรือหำประโยชน์
เพื่อเป็นรำยได้ของมหำวิทยำลัย
6.กำหนดค่ำตอบแทนหรือค่ำตอบแทนพิเศษ สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่ำงอื่นให้แก่
พนักงำนมหำวิทยำลัย
หลักการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
1.ควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ
2.ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม
3.มำตรฐำนและคุณภำพทำงวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ
4.ควำมรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม นำพำชุมชน สังคม และประเทศชำติ ไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และ
เป็นศำสตร์แห่งแผ่นดิน
5.ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร
6.กำรมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย
เงินชดเชย ตามมาตรา 13
1.ผู้ปฏิบัติงำนติดต่อกันจนครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี
ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย 1 เดือน
2.ผู้ปฏิบัติงำนติดต่อกันจนครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี
ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย 3 เดือน
3.ผู้ปฏิบัติงำนติดต่อกันจนครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี
ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย 6 เดือน
4.ผู้ปฏิบัติงำนติดต่อกันจนครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี
ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย 8 เดือน
5.ผู้ปฏิบัติงำนติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป
ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย 10 เดือน
***ไม่ต้องจ่ำยเงินชดเชย เมื่อพนักงำนพ้นสภำพ เนื่องจำก ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ขอลำออก
เลิกจ้ำงหรือถูกยกเลิกสัญญำปฏิบัติงำน

บทเฉพาะกาล (82/83)
1.ผู้ซึ่งมหำวิทยำลัยรับเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยแล้ว ให้ได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่น ไม่น้อยกว่ำ เงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำรและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นที่เคยได้รับอยู่
ก่อนเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยหรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย (82)
2.ข้ำรำชกำร ซึ่งเป็นสมำชิก กบข. อยู่แล้วให้มีสิทธิขอเป็นสมำชิกต่อไปได้ แม้จะลำออกจำกรำชกำรแล้ว
หรือ ให้ถือว่ำเป็นข้ำรำชกำรบำนำญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรจำกทำงรำชกำร เช่นเดียวกับผู้ได้รับบำนำญตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (83)
ใครได้ ใครเสีย
1.บุคลำกร : ได้โอกำสในกำรทำงำน ค่ำตอบแทนที่สูงขึ้น
2.นักศึกษำ : คุณภำพกำรศึกษำเพิ่มขึ้น
3.มหำวิทยำลัย : กำรบริหำรงำนที่มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
4.ประเทศ : จำนวนนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
จัดทาเป็นข้อบังคับ
1.กำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย
2.กำรบริหำรงำนกำรเงิน
3.กำรบริหำรพัสดุ
4.กำรบริหำรทรัพย์สิน
5.กำรประชุมและวิธีกำรดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย
6.คณะกรรมส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย : จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ วำระกำรดำรง
ตำแหน่ง และกำรพ้นจำกตำแหน่งของประธำนกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุมและกำรดำเนินงำน
7.คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย : อำนำจหน้ำที่
8.คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย : กำรประชุมและวิธีกำรดำเนินงำน
สรุป : ทาเป็นประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.กำรจัดตั้ง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกส่วนงำน
2.กำรรับเข้ำสมทบหรือยกเลิกกำรสมทบซึ่งสถำนศึกษำขั้นสูง หรือสถำบันวิจัยอื่นในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศหรือขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
3.กำรจัดกำรศึกษำหรือยกเลิกกำรจัดกำรศึกษำ ร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ หรือขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
4.กำรกำหนดให้มีตำแหน่งทำงวิชำกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น

5.กำรกำหนดให้สำขำหรือวิชำใดมีปริญญำ อนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตรชั้นใด กำรใช้อักษรย่อสำหรับ
สำขำวิชำนั้น
6.กำรกำหนดให้มีตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนของมหำวิทยำลัย
เงื่อนไข...การยกเลิกสัญญาจ้าง
กลุ่มวิชาชีพ / กลุ่มอานวยการ
1.ระดับปฏิบัติกำร ปฏิบัติงำนครบ 9 ปีแล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนขั้นสู่ ระดับชำนำญกำรได้ (โดย 2 ปีหลังจะ
ไม่ได้ขึ้นค่ำจ้ำงประจำปี)
2.ระดับชำนำญกำร ทุก ๆ 5 ปี หำกไม่มีคู่มือปฏิบัติงำน หรือ ผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ หรือ
บทควำมทำงวิชำกำร จำนวน 1 ชิ้น
3.ระดับชำนำญกำรพิเศษ ทุก ๆ 5 ปี หำกไม่มีผลงำนเชิงวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ หรือบทควำมทำง
วิชำกำร จำนวน 1 ชิ้น
4.ระดับเชี่ยวชำญ ทุก ๆ 5 ปี หำกไม่มีผลงำนวิจัย หรือบทควำมทำงวิชำกำรหรือผลงำนอื่นๆ ที่เผยแพร่
หรือตีพิมพ์ จำนวน 1 ชิ้น
5.ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ทุก ๆ 5 ปี หำกไม่มีผลงำนวิจัย หรือบทควำมทำงวิชำกำรหรือผลงำนอื่นๆ ที่
เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ จำนวน 2 ชิ้น
กลุ่มนักวิจัย
1.นักวิจัยปฏิบัติกำร ปฏิบัติงำนครบ 7 ปีแล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งนักวิจัยชำนำญกำร ได้ (2 ปี
หลังจะไม่ได้ขึ้นค่ำจำงประจำปี)
2.นักวิจัยชำนำญกำร ปฏิบัติงำนครบ 9 ปีแล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งนักวิจัยชำนำญกำรพิเศษ ได้
(2 ปีหลังจะไม่ได้ขึ้นค่ำจำงประจำปี)
3.นักวิจัยชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติงำนครบ 11 ปีแล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งนักวิจัยเชี่ยวชำญ ได้
(2 ปีหลังจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำขึ้นค่ำจำงประจำปี)
4.นักวิจัยเชี่ยวชำญและนักวิจัยเชี่ยวชำยพิเศษ หำกไม่มีผลงำนตำมมำตรฐำนภำระงำน ตำมที่ ก.บ.ม.
กำหนด
สายวิชาการ
1.ปฏิบัติงำนครบ 7 ปีแล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ได้ (2 ปีหลังจะไม่ได้ขึ้น
ค่ำจ้ำงประจำปี)
2.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปฏิบัตงิ ำนครบ 9 ปีแล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ได้ (2 ปี
หลังจะไม่ได้ขึ้นค่ำจ้ำงประจำปี)

3.รองศำสตรำจำรย์ ปฏิบัติงำนครบ 20 ปีแล้ว ไม่สำมำรถเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้ ให้
ปฏิบัติงำนต่อไป โดยไม่มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำขึ้นค่ำจ้ำงประจำปี จนกว่ำจะได้เลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งศำสตรำจำรย์
**ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำร (คณบดีขึ้นไป)/ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษำต่อ ให้ขยำยเวลำตำมข้ำงต้นให้เท่ำกับ
เวลำที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งผู้บริหำร/ศึกษำต่อ
ประเภทและแหล่งที่มาของค่าตอบแทนที่พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับ
รัฐจัดสรรให้
1.เงินประจำตำแหน่ง (1 ขำ)
2.เงินเดือน 1.5/1.7 เท่ำ
มหำวิทยำลัยจ่ำยสมทบเพิ่ม
3.ค่ำรักษำพยำบำล พ่อ แม่ ลูก คู่สมรส
4.ประกันสังคม
5.ประกันสุขภำพ
6.สำรองเลี้ยงชีพ
7.ค่ำตอบแทน (2 ขำ, เงินเบิ้ล)
8.เงินชดเชยตำม ม.13
จำนวนข้ำรำชกำรที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์แสดงเจตนำเปลี่ยนสถำนภำพ ครั้งที่ 1 (2 ต.ค. 2558) ครั้งที่ 2
(1 ธ.ค. 2558) และที่เหลือ
สาย
ข้าราชการ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม 1+2
ข้าราชการ
ทั้งหมด
คงเหลือ
วิชำกำร
959
420
153
386
573
สนับสนุน
839
542
75
222
617
รวม
1,798
962
228
1,190
608
(53.50%)
(12.68%)
(66.18%)
(33.82%)
แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ (นับแต่วันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ)
ภำยใน 1 ปี
ให้บรรจุทันที
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ผ่ำนประเมิน ให้บรรจุ
มำกกว่ำ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ผ่ำนประเมิน ผ่ำนทดลองปฏิบัติหน้ำที่ 1 ปี ให้บรรจุ
มำกกว่ำ 5 ปี ถ้ำเป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย และมีอัตรำให้ดำเนินงำนตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย
*** ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงที่มิได้รับกำรบรรจุ ให้ยังคงสถำนะควำมเป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วน
รำชกำร

เสียทุกฝ่าย...ถ้า
มหำวิทยำลัยไม่สำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ แห่งกำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐได้
1.อนุรักษ์ลักษณะกำรทำงำนแบบดั้งเดิมไว้อย่ำงเหนียวแน่น
2.สะกดคำว่ำ efficiency (ประสิทธิภำพ) ไม่เป็น
3.ลิขิตตัวเองไม่ได้ แม้มีโอกำส
สถานภาพ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
1.หน่วยงำนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำร (ไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม)
2.ไม่เป็นรัฐวิสำหกิจ
3.อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
4.เป็นนิติบุคคล
5.ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินอย่ำงเพียงพอต่อกำรรักษำคุณภำพกำรศึกษำ
6.ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำนและกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์
7.แต่พนักงำนมหำวิทยำลัยต้องได้รับกำรคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ำที่กำหนดไว้ใน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักกำรทำ พรบ. ต้องไม่ให้สิทธิที่ได้รับต่ำกว่ำสิทธิเดิมที่มีอยู่
ข้ำรำชกำร พนักงำนเงินแผ่นดินและพนักงำนเงินรำยได้ จะได้รับสิทธิและสวัสดิกำร ควำมก้ำวหน้ำ
เหมือนกันทุกประกำร แต่ต่ำงกันที่แหล่งเงิน
การเตรียมการก่อนที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ
- มีควำมอิสระทำงกำรบริหำรมีอธิกำรบดีเป็นผู้บริหำรสูงสุด สำมำรถเลือกอธิกำรบดีจำกบุคคลภำยนอก
ที่มีประสิทธิภำพเพื่อมำบริหำรมหำวิทยำลัยได้
- กำรขึ้นค่ำเทอม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับหรือไม่เป็น แต่เป็นไปตำมสภำวะ
แวดล้อมทำงเศรษฐกิจ
- ควรเตรียม พรบ. ให้รอบคอบและถีถ่ ้วน ซึ่งจะกำหนดชีวิตของสวนสุนันทำให้เป็นไปทำงไหน “ท่ำน
อยำกได้แบบใด ให้ท่ำนลิขิตเอง”
- ควรเตรียมบุคลำกรให้พร้อมทั้งฝ่ำยประชำคมและฝ่ำยบริหำรทั้งหมด
- คณบดีต้องมีธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์

3.ประเด็นคาถาม
1.ข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพมีอะไรรองรับจนถึงอายุ 60 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มี 2 สัญญำ
1.ออกนอกระบบแล้วไม่มีกำรประเมินอีกเลยจน
1.สัญญำทดลองงำน
เกษียณอำยุรำชกำร (เพรำะกฎหมำยบังคับ)
2.สัญญำ จนถึงอำยุ 60, 65, 70 แต่ทั้งนี้ต้องผ่ำนกำร
ประเมินประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง) 2 ปี 4 ครั้ง ใน 2 ปี ถ้ำ
ตกเกณฑ์ 2 ครั้ง มีสิทธิเลิกจ้ำงได้ แต่ต้องมีตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรด้วย
2.สวนสุนันทาควรลิขิตเอง แต่ในฐานะอาจารย์/บุคลากรจะอยู่ในบริบทไหนในช่วงของการลิขิต
มหาวิทยาลัยเกษตร 1. พระรำชบัญญัติมีกฎหมำยลูก มีข้อบังคับ ควรลงรำยละเอียดในกฎหมำยลูกว่ำควร
ปฏิบัติอย่ำงไรให้ชัดเจน (สำมำรถเปลี่ยนไปตำมกำลเวลำได้) และต้องผ่ำนกำรวิพำกย์จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งทุก
คนสำมำรถวิพำกย์ได้ ส่วนรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบุคลกร ต้องให้บุคลำกรวิพำกย์ บุคลำกรทุกคนสำมำรถเสนอ
ข้อคิดเห็นได้
มหาวิทยาลัยบูรพา
1.จะมีกลุ่มคณะทำงำนศึกษำและติดตำมกำรทำงำน จัดเวทีประชำพิจำรณ์ ให้ทุก
หน่วยงำนโดยแจกพระรำชบัญญัติให้บุคลำกรทุกคนศึกษำก่อนและนำมำวิพำกย์ร่วมกัน มำรับรู้ร่วมกันแบบ
โปร่งใส
3.นักศึกษาจะมีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างไร / หลังออกนอกระบบแล้วมีผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างไร
รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค ได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้
1.กฎระเบียบน้อยลงทำให้กำรบริหำรงำนกระชับและรวดเร็วขึ้น
2.เปิดโอกำสให้มหำวิทยำลัยทำเรื่องต่ำงๆ ได้มำกและดีกว่ำเดิม ใช้เวลำน้อยกว่ำเดิม (กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ, กำรตรวจสอบงบดุลทุกปี) ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนทุกอย่ำงดีขึ้นส่งผลถึงนักศึกษำซึ่งคือหัวใจของ
มหำวิทยำลัย
3.นวัตกรรมจะเพิ่มขึ้น อำจำรย์มีควำมรู้เพิ่มขึ้น มีวิธีกำรสอนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อนักศึกษำ

4.เมื่อออกนอกระบบแล้วทาให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ทาให้นักศึกษามีสิทธิมากกว่านี้หรือเปล่า
1.เปลี่ยน/ไม่เปลี่ยน มีเกียรติและศักดิ์เหมือนเดิม สินทรัพย์ ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของรัฐบำลทั้งหมด
2.ออกนอกระบบช้ำจะเสียโอกำส / ออกเร็วจะมีโอกำสเตรียมตัว สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกร
ทุกระดับและทุกประเภท
3.ออกนอกระบบแล้วกำรดำเนินงำนจะสะดวกขึ้น เพรำะผ่ำนแค่สภำมหำวิทยำลัย
4.เงินเดือนข้ำรำชกำรจะเป็นของหลวงเหมือนเดิม
5.ออกนอกระบบเร็วสุดแค่ไหน กยศ. มีผลต่อนักศึกษาหรือไม่ นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชามติหรือไม่
1.นักศึกษำควรมีส่วนร่วมในกำรประชำมติ
2.กยศ. จะเหมือนเดิมทุกประกำรถ้ำรัฐบำลไม่เปลี่ยน
*** ข้อกังวลคืออะไร ให้นำไปเป็นข้อกำหนดในกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติ (กฎหมำยลูกที่สำคัญคือกำรบริหำรงำน
บุคคล) มหำวิทยำลัยควรกำหนดช่วงระยะเวลำที่ชัดเจนในกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงกฎหมำยลูก

