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สรุปความพรอมของ มก. เปน ม. ในกํากับของรัฐ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 สภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพรอม
ของ มก. เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความเขาใจใหกับบุคลากรและผูนํานิสิตในการเตรียมความพรอมรับความเปลีย่ นแปลง และใหรับทราบถึงความ
จําเปน กรอบเวลา และเงื่อนไขในการเปลีย่ นสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงหนาที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงผลประโยชนและแนวทางการประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อตอสัญญาจางและการ
ประเมินความดีความชอบในการปรับอัตราเงินเดือน
รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ไดกลาวถึงความคืบหนาของการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐวา มหาวิทยาลัยไดประชาสัมพันธใหทราบมาเปนระยะหนึ่งแลว ปจจุบนั มีสถาบันที่เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐแลว 13 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึง่
แตละสถาบันจะมีกฎเกณฑในการพิจารณาเงินเดือนทีแ่ ตกตางกัน
การบริหารงานเมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีขอดี คือ สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณไดคลองตัว
มากขึ้น สวนกลุมมหาวิทยาลัยที่ยงั ไมออกนอกระบบมีขอ ดี คือ สามารถทราบปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชประกาศ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในการนี้มหาวิทยาลัยไดมอบสํานักงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยหารือกับ
ฝายกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพือ่ จัดใหมีการหารือรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐกับมหาวิทยาลัยที่ยงั ไมออกนอกระบบ เกีย่ วกับขอบกพรองและแนวทางการแกไขเพือ่ ใหไดขอคิดเห็นและ
แนวทางในการจัดทําประกาศ ขอบังคับ ทีถ่ ูกตองและเหมาะสมตอไป
ปจจุบัน ราง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยูในขั้นตอนซึง่ ผานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว และ
มหาวิทยาลัยไดยืนยันราง พ.ร.บ. ไปยัง สกอ. ซึง่ สกอ. จะนําเรื่องเขาสูสภาผูแทนราษฎรตอไป ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดทํารางประกาศและขอบังคับ ตามคําสั่งที่ 2718/2551 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2551 มีรองอธิการบดีฝายอํานวยการ เปนประธานกรรมการ และกรรมการ 13 รายประกอบดวย หัวหนาสํานักงาน
อธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดีคณะสังคมศาสตร ผูอํานวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนาฯ ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ประธานสภาขาราชการ ผูอาํ นวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย กรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการและผูชวยเลขานุการ 2 ราย คือ นางสุนิสา
สมดวง นางวิภาวดี จันทวรรณ

โดยคณะกรรมการชุดนีม้ ีหนาที่ในการจัดทํารางประกาศและขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของ มก. รวม 45 ฉบับ เพื่อนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรพิจารณาตอไป รวมถึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการภายใตหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายตามประกาศฯ
คณะกรรมการ ฯ ชุดดังกลาวขางตน ไดมกี ารประชุมเพือ่ จัดทํารางประกาศและขอบังคับประกอบรางพระราช
บัญญัติฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 และเห็นชอบใหกาํ หนดขั้นตอนและแนวทางในการดําเนินการจัดทํา
รางประกาศและขอบังคับประกอบรางพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
1. ใหมีการจัดทําลําดับความสําคัญกอน/หลังในการจัดทํารางประกาศ และขอบังคับประกอบรางพระราช
บัญญัติ ฯ จํานวน 45 ฉบับ
2. คณะกรรมการ ฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารางประกาศ และขอบังคับประกอบรางพระราช
บัญญัติ ฯ โดยกําหนดใหหนวยงานที่เปนฝายปฏิบัติงานทําหนาที่เปนฝายเลขานุการในคณะอนุกรรมการ และมี ผูท ี่มี
ความรูดานกฎหมายซึ่งอาจเปนอาจารยจากภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร รวมในคณะอนุกรรมการแตละชุด
3. สรุปรายชื่อรางประกาศ และขอบังคับประกอบรางพระราชบัญญัติฯ ทั้ง 45 ฉบับ เพื่อใหคณะกรรมการฯ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการแตละชุดนําไปดําเนินการจัดทํารางประกาศ และขอบังคับประกอบรางพระราชบัญญัติฯ
ในแตละดานตอไป
และใหคณะอนุกรรมการ จัดทํารางประกาศและขอบังคับ โดยพิจารณาจาก 3 องคประกอบ คือ
1. แนวคิด นโยบาย ปญหาอุปสรรค ขอดี ขอเสียของการบริหารงานภายใตระเบียบและขอบังคับใน
ปจจุบัน ซึ่งกําหนดโดยที่ประชุมคณบดี
2. พิจารณาจากประกาศ ระเบียบและขอบังคับของ มก. ทีม่ ีผลบังคับใชอยูในปจจุบนั โดยมอบให
หนวยงานที่เกีย่ วของรวบรวม
3. พิจารณาจากประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ ปญหาและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยที่ได
ปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมอบใหสํานักงานกฎหมายรวบรวม และใหคณะอนุกรรมการจัดทํา
รางประกาศและขอบังคับ
เมื่ออนุกรรมการดําเนินการรางประกาศและขอบังคับเสร็จสิ้นแลว จะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาและ
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการ ฯ นําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณา
2. เมื่อที่ประชุมคณบดีพิจารณาแลว คณะกรรมการ ฯ นํารางประกาศและขอบังคับประกอบราง
พระราชบัญญัติฯ ไปรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากประชาคมของมหาวิทยาลัย
3. คณะกรรมการฯ สรุปความเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อนําไปประกอบการจัดทํารางประกาศ และ
ขอบังคับประกอบรางพระราชบัญญัติฯ เพื่อนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดี และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ไดใหความเห็นชอบขั้นตอนและแนวทางการ
ดําเนินการแลว
ดังนัน้ จึงขอความรวมมือจากคณะ สํานัก สถาบัน จัดใหมีการประชุมหารือกรณีที่มีขอ คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
มายังสวนกลางถึงรองอธิการบดีฝายอํานวยการ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ในการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของ มก. มี 3 ประเด็นหลักทีจ่ ะตองทําความเขาใจ คือ
1. การเปลีย่ นสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงาน ตามมาตรา 73 นัน้ จะไมมีการบังคับแลวแตความ
สมัครใจ แตจะมีภาคบังคับเฉพาะบางตําแหนง เชน อธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน คณบดี รองคณบดี ฯลฯ
บุคลากรจะตองแสดงความจํานงในการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานหลังจาก พ.ร.บ. ประกาศใชแลว
ภายใน 90 วัน และหลังจาก 90 วัน แตไมเกิน 2 ป จะมีการประเมินความรู กรณีหลังจาก 2 ป ไมเกิน 5 ป มีการประเมิน
ความรู และความสามารถการทํางาน รวมถึงมีการทดลองปฏิบัติงาน ถาหลังจาก 5 ปแลวจะตองมีอัตราที่จะรับเขาทํางาน
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย
2. หนาที่ความรับผิดชอบหลังจากการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงาน ตามมาตรา 21 (9)
กําหนดวามหาวิทยาลัยตองออกประกาศการบริหารงานบุคคลซึ่งจะมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ในสวน
ของผลประโยชน/สิทธิประโยชนในมาตรา 74 และ 14 (7) กําหนดใหพนักงานไดรับเงินเดือน คาจางไมนอยกวาอัตราเดิม
ที่เคยไดรับอยู ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองจัดทําขอบังคับ กําหนดคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ รวมถึงสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนอนื่ ๆ การบริหารงานบุคคลซึ่งอาจจะยุง ยากมากขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยมีพนักงานหลายกลุม อาทิ พนักงานเงิน
รายได พนักงานเงินงบประมาณ และพนักงานราชการ
3. แนวทางในการใหความยุติธรรมในการตอสัญญาจาง การประเมิน มาตรา 21 (9) จะตองกําหนด
หลักเกณฑประเมินความดีความชอบใหชดั เจน ซึง่ ขณะนี้ยังไมมีหลักเกณฑทชี่ ัดเจนสําหรับบุคลากรที่เปนพนักงาน จึง
ขอใหมีการปรึกษาหารือกันภายในหนวยงานแลวเสนอขอคิดเห็นมายังสวนกลาง หากสวนใหญเห็นชอบก็จะดําเนินการ
ตอไป
ประเด็นการขึน้ คาเลาเรียน ปจจุบันทั้งมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัยที่ยงั ไมออกนอกระบบทุก
มหาวิทยาลัยไดมีการขึ้นคาเลาเรียนอยูแลว คาดวาเมื่อปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การเรียนการสอน
จะตองดีขึ้นอยางแนนอน ถึงแมวา อาจจะไมดีขึ้นเต็ม 100% แตถามีผลดีมากกวาผลเสียก็นา พอใจแลว และสิ่งที่จะดีขึ้น
ประการหนึ่งก็คือ การมีระบบการประเมินซึ่งจะเปนการสรางประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้นดวย การเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐนั้น มหาวิทยาลัยจะตองดูแลตัวเอง จะตองเปนหนึ่งเดียวไมมีการแบงแยกกลุม ตองบริหารการเงินของ
มหาวิทยาลัยใหดี ใหพอ รับผิดชอบตัวเอง ตองบริหารและวางแผนใหดี ทุกอยางสามารถทําไดทงั้ สิ้น ถามีการรวมแรง
รวมใจกันเพื่อใหไดประโยชนกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
เมื่อออกนอกระบบแลว กฎเกณฑการตออายุราชการจะชัดเจนกวาเดิม โดยกระทรวงศึกษาธิการมอบให
มหาวิทยาลัยตัดสินใจในการมอบอํานาจให อ.ก.ม. พิจารณาตัดสินตามความจําเปนและความตองการของหนวยงาน
ซึ่งเปนการทดลองใหมหาวิทยาลัยบริหารจัดการและรับผิดชอบเอง
ทั้งหมดนีเ้ ปนการสรุปสาระสําคัญจากการสัมมนาและจากขอมูลในเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถถายทอด
ความรูตาง ๆ ใหกับบุคลากรไดรับทราบและไดรวมกันปรึกษาหารือในเรื่องตาง ๆ ในอันจะนําพามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่สมบูรณใหมากที่สุด และเปนประโยชนตอองคกรและบุคลากรทุก
ประเภท โดยทุกหนวยงานสามารถประชุมหารือในประเด็นตาง ๆ ที่คิดวาควรจะไดรับการแกไขหรือปรับปรุงของเดิมที่ดี
อยูแลวใหดียงิ่ ๆ ขึ้นไป พรอมขอเสนอแนะตาง ๆ มายังสวนกลางเพื่อจะไดนําไปดําเนินการตามขัน้ ตอนตอไป
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สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ ฯ สามารถดูไดที่http://www.ku.ac.th/kunews/line_ku.html
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ผูอ ํานวยการสํานักงานกฎหมาย ชัน้ 10 อาคารสารนิเทศ 50 ป สายภายใน 4191-5
สายตรง 0 2942 7050
ภาพบรรยากาศ วันสัมมนาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551
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