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1. ข�อมูลเบื้องต�นผู�เข�าร+วมโครงการ 
 1.1 จํานวนผู�เข�าร=วมโครงการ ท้ังหมด 282 คน ประกอบด�วย บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 1 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 281 คน  
 1.2 จํานวนผู�เข�าร=วมโครงการท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 122 คน แบ=งเป?น 
  1.2.1 ชาย จํานวน 39 คน และหญิง 77 คน  
  1.2.2 ช=วงอายุระหว=าง 10-28 ปA (Gen Y) จํานวน 14 คน, ระหว=าง 29-47 ปA (Gen X) 
จํานวน 55 คน และระหว=าง 48-66 ปA (Baby Boomer) จํานวน 45 คน  
  1.2.3 ระดับการศึกษาตํ่ากว=าปริญญาตรี จํานวน 20 คน ปริญญาตรี จํานวน 39 คน 
ปริญญาโท จํานวน 56 คน 
  1.2.4 สถานะเป?นข�าราชการ จํานวน 48 คน พนักงานสถาบัน หรือพนักงานคณะ/ 
วิทยาลัย หรือพนักงานวิชาการ จํานวน 50 คน ลูกจ�างประจํา จํานวน 9 คน ลูกจ�างชั่วคราวของสถาบัน จํานวน 5 
คน และลูกจ�างชั่วคราวของคณะ/ สํานัก จํานวน 4 คน 
  1.2.5 ตําแหน=งงานเป?นผู�บริหารสายวิชาการ จํานวน 1 คน ผู�บริหารสายสนับสนุน จํานวน 
32 คน บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 4 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 74 คน 
  1.2.6 สังกัดคณะ/ วิทยาลัย จํานวน 33 คน สํานัก/ ศูนย3 จํานวน 26 คน และสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 57 คน 
  1.2.7 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันระหว=าง 1-5 ปA จํานวน 31 คน ระหว=าง 6-10 ปA 
จํานวน 13 คน ระหว=าง 11-15 ปA จํานวน 9 คน ระหว=าง 16-20 ปA จํานวน 24 คน และ 21 ปAข้ึนไป จํานวน     
39 คน 
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป/นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 2.1  ระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 ระดับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กับความเห็นถ�าสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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2.3 ความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 เพศกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.5 ช=วงอายุ (Generations) กับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3เปลี่ยนสถานภาพเป?น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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2.6 ระดับการศึกษากับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3 เปลี่ยนสถานภาพเป?น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

  

 

 

 

  

 

2.7 สถานะกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 
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2.8 ตําแหน=งงานกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 สังกัดกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3เปลี่ยนสถานภาพเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ 
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2.10 ระยะเวลาการปฏิบัติงานกับความเห็นถ�าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร3เปลี่ยนสถานภาพเป?น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ความพึงพอใจต+อโครงการ 
 

รายละเอียด 
ผู�ตอบ

แบบสอบถาม 
(จํานวน) 

ผลการ
ประเมิน 
(ค=าเฉลี่ย) 

ระดับความเห็น 

1 ความสามารถในการถ=ายทอดความรู�ของวิทยากร 122 3.43 มากท่ีสุด 

2 
ความชัดเจนและตรงประเด็นในการตอบข�อซักถามของ
วิทยากร 

122 3.33 มากท่ีสุด 

3 ความสะอาดและความเหมาะสมของสถานท่ี 122 3.44 มากท่ีสุด 
4 ความพร�อมของอุปกรณ3โสตทัศนูปกรณ3 122 3.45 มากท่ีสุด 
5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการบรรยาย 122 3.27 มากท่ีสุด 
6 คุณภาพของอาหารว=าง 122 2.89 มาก 

ค+าเฉลี่ยรวม 3.3 มากท่ีสุด 

4. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 4.1 ความเห็นกรณีเห็นด�วยกับการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  4.1.1 ป*จจุบันระบบบริหารบางเรื่องก็เสมือนออกนอกระบบไปแล�ว 
  4.1.2 ผู�บริหารสถาบันบริหารงานคล=องตัวมากข้ึน 
  4.1.3 เพ่ือปรับระบบการทํางานให�คล=องตัวและเพ่ิมศักยภาพในการแข=งขัน สร�างความ 
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    แตกต=างจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆอย=างเป?นรูปธรรม 
  4.1.4 ในอนาคตมีแนวโน�มสูงมากท่ีจะต�องถูกบังคับให�ออกนอกระบบ 
  4.1.5 การบริหารจัดการท่ีคล=องตัวข้ึน การประเมินผลท่ีเท=าเทียมกัน ตรวจสอบได� และ 
    โปร=งใส 
  4.1.6 เชื่อว=าผู�บริหารสามารถจัดการระบบต=างๆได� ตราบใดท่ียังยึดม่ันในหลัก 
    ธรรมาภิบาล และยังคิดถึงหัวใจหลักของหน=วยงาน 
  4.1.7 นิด�าจะได�แข=งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆได� ถ�ายังอยู=ในระบบราชการติดกฎ 
    ข�อบังคับราชการจะแข=งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆไม=คล=องตัว 
   
 4.2  ความเห็นกรณีไม=เห็นด�วยกับการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  4.2.1 คิดว=านิด�าไม=มีเงินพอท่ีจะขับเคลื่อนได�แน=นอน เงินคลังคงเหลือไม=เท=าไหร= 
  4.2.2 ไม=แน=ใจเรื่องการบริหารในหลายๆด�าน เช=น ด�านการเงิน การบริหารการบุคคล  
    และ การประเมิน 
  4.2.3 ไม=ม่ันใจในความม่ันคง 
  4.2.4 บริบทของนิด�ายังไม=ชัดเจน 
  4.2.5 นิด�าจะต�องมีเงินสํารองเพ่ือรองรับในการออกนอกระบบให�มากเพ่ือรองรับในอีก  
    10 ปAข�างหน�าและเพ่ืออนาคตของคนรุ=นหลัง 
  4.2.6 ต�องเบิกค=ารักษาพยาบาลตัวเองและค=าเล=าเรียนบุตร 
  4.2.7 ควรมีการวางแผนเรื่องบุคลากรและสวัสดิการ 
   
 
 4.3 ความเห็นกรณียังไม=ติดสินใจกับการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป?นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  4.3.1 ต�องดูข�อมูลด�านต=างๆ ประกอบการตัดสินใจ 
  4.3.2 ยังไม=เห็นผลดี ผลเสียท่ีชัดเจนในแง=ของนิด�า 
  4.3.3 อยากให�สถาบันมีความพร�อมในด�านต=างๆให�มากท่ีสุดก=อน 
  4.3.4 ยังไม=เห็น พ.ร.บ. ของสถาบัน 
  4.3.5 ขอดู พ.ร.บ. สถาบัน 
  4.3.6 ไม=แน=ใจความม่ันคงยั่งยืนของสถาบัน และบริหารจัดการด�านต=างๆ ท่ีมาของ 
    รายได�เพ่ิมของสถาบัน 
  4.3.7 ยังไม=มีประกาศ ระเบียบท่ีชัดเจนเพ่ือช=วยในการตัดสินใจ 
   

5. คําถามและข�อสงสัยจากผู�เข�าร+วมโครงการ 
 
 5.1 ข�าราชการท่ีเป?นข�าราชการบํานาญจากการยุบองค3กร เม่ือเข�าสู=ระบบท่ีออกนอกระบบแล�ว 
เงินเดือนท่ีได�รับต�องเริ่มสตาร3ทใหม=หรือใช�เงินเดือนเดิมแล�วคูณด�วยส=วนเพ่ิมตามท่ีแบบของพนักงานระบบใหม= 
 5.2 ข�าราชการ และลูกจ�างประจํายังคงสภาพเดิมหรือไม= 
 5.3 การรักษาพยาบาลยังคงเบิกได�เหมือนเดิมหรือเปล=า และค=าเล=าเรียนบุตร 
 5.4 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพยังคงอยู=เหมือนเดิมหรือเปล=าถ�าออกนอกระบบแล�ว 
 5.5 ค=าการศึกษาของผู�ท่ีจะเข�าศึกษาจะต�องเพ่ิมข้ึนหรือไม= 
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 5.6 การปรับสภาพของสถาบันจะเป?นธรรมต=อพนักงานมากน�อยแค=ไหน 
 5.7 ข�าราชการท่ีออกนอกระบบเป?นพนักงานมหาวิทยาลัย และรับบํานาญ เงินบํานาญรายเดือน 
จ=ายให�เลยเป?นรายเดือนหรือไม= หรือจ=ายให�ตอยอายุ 60 ปA 
 5.8 ถ�าออกระบบการประเมินจ�างต=อของข�าราชการและพนักงาน เริ่มใหม=เหมือนกันหรือเฉพาะ
ข�าราชการ (เพราะพนักงานบางคนประเมินจ�างต=องานไป 10 ปAแล�ว) 
 5.9 การปรับเงินเดือนของข�าราชการท่ีออกนอกระบบคิดจากฐานเงินเดือนไหน หรือคิดจากวุฒิ
การศึกษาท่ีจบ 
 5.10 ถ�าออกนอกระบบการหาเงินเลี้ยงพนักงานและเจ�าหน�าท่ีจะหาท่ีไหนมา 
 5.11 สถาบันไม=มี ปริญญาตรี จะอยู=รอดหรือไม= 
 5.12 พนักงานสถาบันจะอยู=รอดอย=างไร ถ�าหากไม=มีนักศึกษาเข�ามาเรียนเข�ามาศึกษาเลย 
 5.13 แล�วความเป?นธรรมจะมีมากน�อยแค=ไหน เชื่อถือได�มากอย=างไร ว=าจะไม=มีการกลั่นแกล�งกันต=อ
ระบบการทํางาน 
 5.14 เม่ือข�าราชการเปลี่ยนเป?นพนักงานมหาวิทยาลัยและได�รับบํานาญ ดังนั้นจะได�รับเงินเดือน 2 
ทางหรือไม= คือ บํานาญ และเงินเดือนระบบใหม= 
  

6. ค+าใช�จ+ายในการดําเนินการ (ได�รับงบประมาณในการดําเนินการ 50,000.- บาท) 

 6.1  ค=าตอบแทนวิทยากร (3,000 บาท x 3 คน) 9,000.- บาท 
 6.2  ค=าต๋ัวเครื่องบินของวิทยากร 3,400.- บาท 
 6.3  ค=าพาหนะเดินทางของวิทยากร (1,000 บาท x 3 คน) 700.- บาท 
 6.4  ค=าอาหารว=าง 9,915.- บาท 
 6.5  ค=าอาหารกลางวัน 6,000.- บาท 
 6.6  ค=าเอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ 8,000.- บาท 
 6.7  ค=าวัสดุอุปกรณ3 1,053.- บาท 
 รวมค+าใช�จ+าย 38,068.- บาท 
 ได�รับงบประมาณ 50,000.- บาท 
 คงเหลือ  11,932.- บาท 


