
 
 

การเสวนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ครั้งที่ 2 
ห้วข้อ : ข้อดีข้อเสีย...ของการออกนอกระบบ 

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว 
 
ผู้เสวนา : 1) ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจานุกิจ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  2) คุณยุทธนา  เพชรโพธ์ศรี   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
Q: ในฐานะที่ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่ มีบทบาทส าคัญ คือ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดท า
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของแต่ละมหาวิทยาลัย ขอให้ท่านวิทยากรได้เล่าประสบการณ์ว่า 
“กว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ทั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี
ความเป็นมาอย่างไรบ้าง? 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มีผลบังคับใช้
ล่าสุด คือ ซึ่งอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศเมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2558 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผล
บังคับใช้ วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มเตรียมความพร้อมการมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยเริ่มจากการให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมกับการจัดท าร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่ง
เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว กฎหมายก าหนดให้อธิการบดีต้องเป็น
ข้าราชการคนแรกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีข้าราชการที่เปลี่ยนสถานะแล้วประมาณร้อยละ 30 โดยเหตุผลที่เปลี่ยนเพราะมีความ
เชื่อมั่นในนโยบาย เชื่อมั่นในผู้บริหาร เชื่อมั่นในกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงพอใจใน
ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับหลังจากการเปลี่ยนสถานภาพ 

สิทธิของข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ เปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สิทธิ ดังนี้ 

1) เป็นข้าราชการบ านาญ 
2) ได้เงินบ านาญตามสิทธิ เว้นแต่จะเป็น กบข. ต่อ 
3) มีสวัสดิการของข้าราชการบ านาญ 
4) ได้เงินเดือน ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่าเดิม 
5) ไม่ต้องเข้าประกันสังคม เว้นแต่สมัครใจ แต่สิทธิในการรักษาพยาบาลของข้าราชการบ านาญจะดีกว่า 

ผู้ประกันตน 



 
 

การประเมินข้าราชการที่เปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมี 3 ช่วง คือ ช่วงแรกเปลี่ยนภายใน 1 ปี ไม่
ต้องประเมินเข้า หากเปลี่ยนภายใน 3 ปี ต้องประเมินเข้า และถ้าเกินกว่านี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาถึงความ
จ าเป็นและความต้องการของมหาวิทยาลัยและต้องประเมินเข้า 

กระบวนการจัดท า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ระบบ “2 ข 1 ด” คือ 
ข 1 หมายถึง ของเดิม คือ ของเดิมที่มีอยู่แล้ว อะไรที่ดี อะไรที่มีปัญหา อะไรที่เป็นอุปสรรค แล้วน ามา

ปรับใช้และแก้ไขในกฎหมายใหม่ 
ข 2 หมายถึง ข้อกังวล ข้อห่วงใย 
ด 1 หมายถึง ดู นั่นคือ การไปดูมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้วน ามา

ปรับใช้ให้เหมาะกับมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต: เชื่อว่า มหาวิทยาลัยต้องออกนอกระบบไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว เริ่มตั้งแต่ปี 2553 

ตามจริงแล้วการออกนอกระบบมีตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา นโยบายรัฐบาลจนถึงปัจจุบันก็สนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเริ่มต้นได้บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปี 
2552 - 2556 บรรจุให้มีการบรรจุให้มีการผลักดันมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อมีแผนกลยุทธ์ก็ได้เดินไปตามแผน การน าแผนไปปฏิบัติตามขั้นตอน ในส่วนของกฎหมายก็มีการ
ร่างกฎหมาย มีคณะกรรมการถึง 4 ชุด ชุดแรกเรียกว่า คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย โดยมีนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นประธาน ไปสู่การประชุมรองอธิการบดีมีการปรับแก้ตามที่ประชุม และไปสู่การประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สุดท้ายก่อนจะเข้าสภามหาวิทยาลัย ก็มีกรรมการอีก 1 ชุดเรียกว่า
คณะอนุกรรมการร่างกฎหมาย ผ่านชุดนี้จึงรอเข้าสภามหาวิทยาลัย กฎหมายและข้อบังคับก็ร่างไปพร้อมๆ กัน 
 
Q: ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณ
เงินแผ่นดินสูงสุด คือ 1.7 เท่าของเงินเดือนราชการ เม่ือเปลี่ยนสถานะมาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่? และส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้จะเปลี่ยนสถานะมา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินแผ่นดินทั้งหมดเลยใช่หรือไม่? 

ส าหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงิน
แผ่นดิน เป็น 1.7 เท่าของเงินเดือนราชการแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐแล้ว จะไม่ไดร้ับการปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับฐานเงินเดือนให้สูงสุดแล้ว  

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐแล้ว ไม่ไดเ้ปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินแผ่นดิน 

ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเห็นว่าเมื่อ เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ สามารถก าหนดเงินพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่าย



 
 

ค่าตอบแทนพิเศษได้ ในเรื่องทักษะทางวิชาชีพ อธิการบดีมีอ านาจในการออกประกาศเรื่องนี้ เป็นความแตกต่าง
จากระบบราชการ กรณีบุคลากรตามสัญญาจ้างที่มีทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน เมื่อจะเปลี่ยนมาเป็นพนักงาน
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะมีข้อบังคับการบริหารงานบุคคลว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพบุคลากร
ตามสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ไม่ได้ระบุว่าเปลี่ยนแล้วจะได้อะไรทันที ก็ในเรื่องของเวลา 
ตามข้อ 6 การเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรตามสัญญาจ้าง 1. สอบแข่งขัน 2. คัดเลือก ข้อ 7 การเปลี่ยนสภาพ
ตามข้อบังคับนี้มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงสถานภาพบุคลากรตามสัญญาจ้าง กรอบอัตราก าลัง งบประมาณ และ
ประโยชน์ที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัย รวมถึงความรู้ความสามารถที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัยก าหนด เป็นเกณฑ์กติกาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีขั้นตอนมีกติกาในการเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยทันทียกเว้นในบทเฉพาะการที่ให้เฉพาะ
ข้าราชการ 

ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงิน
รายได้ไม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินแผ่นดิน แต่มหาวิทยาลัยจะมีอิสระในการ
ก าหนดค่าตอบแทนอาจารย์ ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลักการคือนอกจากเงินเดือนแล้วยังสามารถ
ให้ค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการได้ 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่เกินนี้ งานบริหารงานบุคคลมีอ านาจอนุมัติ แต่ถ้าเกิน 30
เปอร์เซ็นต์ สภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้อนุมัติ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยากได้คนที่เก่ง มีชื่อเสียง คนที่มีผลงานทาง
วิชาการ ตรงนี้ส าคัญต่อคุณภาพอาจารย์ เรื่องการบริหารบุคคลโดยก าหนดค่าตอบแทนพิเศษเป็นสิ่งจูงใจให้คน
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ  
 
Q: นักศึกษาจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว? และค่าเทอมจะไม่ขึ้น
หรือไม่? 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : เป้าหมายส าคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต้องยึดถือคุณภาพ
ทางการศึกษา กระบวนการทั้งหลายทั้งปวงในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ต้องยึดเป้าหมาย คือ เพ่ือสร้างคุณภาพทางการศึกษาในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด พรบ. การบริหารจัดการ 
ข้อบังคับ หรือระบบ จนถึงกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่เป้าหมายคุณภาพของการศึกษา 
ถ้ามองกระบวนการการผลิตบัณฑิตซึ่งจะมองถึงคุณภาพการศึกษา 1. คุณภาพการศึกษา 2. คุณภาพของอาจารย์
และการบริหารจัดการ 3. คุณภาพของบัณฑิต ถ้า 3 ส่วน ในระบบถ้าสร้างให้เชื่อโยงกันจะเกิดผลดีเป็นอย่างมาก 
ในแง่ของคุณภาพทางการศึกษาก็เป็นปัจจัยส าคัญ คือ คนที่รับเข้ามามีคุณภาพต่างกันมากน้อยแค่ไหน หลักการ
ความเป็นจริงน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ถ้าวิเคราะห์ในส่วนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ มีชื่อเสียง และมีผลงานให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนค่อนข้างสูง เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ยิ่งสะท้อนคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีผลถึงผู้ปกครองและนักศึกษาที่จะเข้ามา
มหาวิทยาลัย และบางสาขาของมหาวิทยาลัยจ านวนรับหลักร้อยแต่คนสมัครหลักหมื่น สะท้อนถึงคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  



 
 

ในส่วนของคุณภาพของอาจารย์ เรื่องของการบริหารงานบุคคลเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้อาจารย์ที่มีชื่อเสียง
เข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัย ถ้าใช้ช่องทางนี้ในการดึงอาจารย์ที่มีคุณภาพเข้ามาก็จะเสริมสร้างให้ระบบมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจารย์สายวิชาการท่ีอยู่ในระบบอยู่แล้ว ในการจะสร้างระบบรองรับคุณภาพการศึกษา
ก็จะเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างเรื่องดังกล่าว ถ้าดูจากอัตลักษณ์ของราชภัฏสวนสุนันทา คือเป้ าหมายสุดท้ายของ
บัณฑิต คุณลักษณะสุดท้ายของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ถ้าได้บัณฑิตที่มีคุณภาพมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลไปในเรื่องนี้ และก็จะมีกระบวนการส ารวจและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ส าหรับประเด็นเรื่องค่าเทอม โดยปกติถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ค่าเทอมก็สามารถ
เพ่ิมขึ้นได้ตามความจ าเป็น และตามอัตราเงินเฟ้อ แต่หากมีความจ าเป็นต้องปรับค่าเทอมก็จะไม่กระทบกับ
นักศึกษาเดิมท่ีก าลังศึกษาอยู่ 

 
 


