
การรับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 17 มกราคม 2561

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานปฏิบัติการโรงแรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



วัตถุประสงค์การด าเนินงาน
• เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• รวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

• แจ้งบุคลากรและนักศึกษาทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินงานผ่านเว็บไซต์



รูปแบบการรับฟังความคิดเห็น

• คณบดีคณะนิติศาสตร์ น าเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• บุคลากรและนักศึกษา แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ หรือ
ซักถาม เพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละมาตราตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



การด าเนินงานที่ผ่านมา



• สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ

ประกาศ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐



คณะกรรมการชุดที่ ๑ ศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

คณะกรรมการชุดที่ ๒ สร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

คณะกรรมการชุดที่ ๓ จัดท าหลักการของกฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



๑. คณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

ท าหน้าที่ : ศึกษาวิเคราะห์ระบบและโครงสร้างการบริหาร เปรียบเทียบ
สาระส าคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี



ประธานกรรมการ   
รศ.สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองประธาน       
รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กรรมการ 
• สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
นส.จันทิมา ธนาสว่างกุล

• ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
นายโกเมท ทองภิญโญชัย

• รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
• รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
• รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

องค์ประกอบคณะกรรมการชุดที่ ๑
กรรมการ
• คณบดีคณะนิติศาสตร์
• คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
• คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
• คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณบดีคณะศิลปศาสตร์
• คณบดีคณะบริหารศาสตร์
• ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
• ประธานสภาอาจารย์
• นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
• นายอภินันท์ ศรีศิริ
• นายสหรัฐ โนทะยะ
• หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ
กรรมการและเลขานุการ  ผู้อ านวยการกองแผนงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นิติกร ส านักงานกฎหมายและนิติการ



๒. คณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ท าหน้าที่ : ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบเกี่ยวกับการด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ รับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



องค์ประกอบคณะกรรมการชุดที่ ๒
ประธานกรรมการ  - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
รองประธาน - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ          - รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

- คณบดีคณะรัฐศาสตร์
- คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
- ประธานสภาอาจารย์
- ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์

กรรมการและเลขานุการ - ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ - หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพ

- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์



๓. คณะกรรมการจัดท าหลักการของกฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตามความใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ท าหน้าที่ : วิเคราะห์ระบบและโครงสร้างการบริหาร เปรียบเทียบระหว่างระบบใหม่
กับระบบเดิม และเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในก ากับต่าง ๆ เพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณาจัดท าหลักการของกฎหมายล าดับรองที่จะออกตามความ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป



องค์ประกอบคณะกรรมการชุดที่ ๓
ประธานกรรมการ  - นายโกเมท ทองภิญโญชัย

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ - นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
- คณบดีและผู้อ านวยการส านัก
- ผู้อ านวยการกองส านักงานอธิการบดี
- ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทน
- ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์หรือผู้แทน

กรรมการและเลขานุการ - หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ - นิติกร สังกัดส านักงานกฎหมายและนิติการ



แผนการด าเนินงานเพื่อเตรียมปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

ประชุมชี้แจงและ
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ 16 พ.ย. 60

จัดท า(ร่าง) พรบ.
และเผยแพร่ 

ครั้งที่ 1
วันที่ 25 ธ.ค. 60

รับฟังความคิดเห็น 
(ร่าง) พรบ. ครั้งที่ 1
• วันที่ 17 ม.ค. 61
• วันที่ 19 ม.ค. 61
• วันที่ 22 ม.ค. 61

ปรับ (ร่าง) พรบ. และ
เผยแพร่ ครั้งที่ 2

ภายใน 25 ก.พ. 61

รับฟังความคิดเห็น 
(ร่าง) พรบ. ครั้งที่ 2
ภายใน 25 มี.ค. 61

(ร่าง) พรบ. แล้วเสร็จ
ภายในเดือน 

เม.ย. 61

เสนอ (ร่าง) พรบ. ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 พ.ค. 61
สภามหาวิทยาลัย
วันที่ 26 พ.ค. 61

เสนอ (ร่าง) พรบ. 
ต่อส านักงาน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ภายใน

เดือน ม.ิย. 61

ลงประชามติ
ภายในสัปดาห์ที่ 2 

เดือน ม.ิย. 61



การแสดงความคิดเห็น หรือ ค าถาม

• ตามแบบฟอร์ม และหย่อนกล่องรับฟังความคิดเห็นที่จัดเตรียมไว้ 

• ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561

http://www.ubu.ac.th/autonomous/

http://www.ubu.ac.th/autonomous/

