
การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา
ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. ....  ครั้งที่ ๒ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมบอลลูม A-B โรงแรมยูเพลส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



วัตถุประสงค์การด าเนินงาน

๑. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และแผนการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

๒. เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ต่อบุคลากรและนักศึกษา 
(ครั้งที่ ๒) 

๓. รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๒)

๔ .  รวบรวมความคิดเห็นที่ ได้รับเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....  



สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
๑. สภามหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
คณะกรรมการชุดที่ ๑ ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

คณะกรรมการชุดที่ ๒ สร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

คณะกรรมการชุดที่ ๓ จัดท าหลักการของกฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)

๒. สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบเกี่ยวกับการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย http://www.ubu.ac.th/autonomous/ 

๓. จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ 
– ๑๖.๓๐ น. ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ โดยผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑



สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)

๕. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ แยกตามหน่วยงาน ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และส านัก วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑ ณ สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่  ๑๙ ม .ค .  ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์



สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ต่อ)

๖. คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๒ รวบรวมความคิดเห็นและค าถามที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๑) 

๗. คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๑ ได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาคมที่มีต่อ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๑) และได้มีการปรับแก้ไข (ร่าง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑

๘. คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๒ ได้เผยแพร่ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้ง
ที่ ๒) พ.ศ. .... และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 



แผนการด าเนินงานในการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...

ประชุมชี้แจงและ
รับฟังความคิดเห็น
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๐

จัดท า(ร่าง) พรบ. 
และเผยแพร่ 

ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐

รับฟังความคิดเห็น 
(ร่าง) พรบ. ครั้งที่ ๑ 
• วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๑
• วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑
• วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๑

ปรับ (ร่าง) พรบ. และ
เผยแพร่ ครั้งที่ ๒ 

ภายใน ๒๕ ก.พ. ๖๑

รับฟังความคิดเห็น 
(ร่าง) พรบ. ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๖ เม.ย. 61

(ร่าง) พรบ. แล้วเสร็จ
ภายในเดือน 
เม.ย. ๖๑

เสนอ (ร่าง) พรบ. ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ ๘ พ.ค. ๖๑
สภามหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑

เสนอ/ไม่เสนอ 
(ร่าง) พรบ. ต่อ

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
เดือน ม.ิย. ๖๑

บุคลากร
ลงประชามติ

ภายในเดือน มิ.ย. ๖๑



การจัดท าหลักการของกฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

 คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักการของกฎหมายล าดับรอง 
จ านวน ๓ ชุด 

 คณะอนุกรรมการฯ ด้านการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ
 คณะอนุกรรมการฯ ด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
 คณะอนุกรรมการฯ ด้าน การบริหารงานบุคคล วินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

 การองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานสภาอาจารย์ และ
ผู้แทนบุคลากร 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบหลักการของกฎหมายล าดับรองระหว่าง
ระบบใหม่ และระบบเก่า และจัดท า (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่
ต้องออกตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ม.ในกำกับ ด้านบริหารงานบุคคล.pdf


รูปแบบการแสดงความคิดเห็น หรือ ค าถาม ในวันนี้

 แสดงความคิดเห็นหรือประเด็นค าถาม ตามแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้

 หย่อนในกล่องรับฟังความคิดเห็น

 ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
http://www.ubu.ac.th/autonomous/

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

