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2. โครงการ “การประชุมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
   สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ....... ครั้งที่ 2” วันพฤหัสบดีที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น. 
   ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน และโครงสร้าง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับขึ้นตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เพ่ือด าเนินการในเรื่องการปรับระบบการบริหารงาน และโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ 

และได้มีการพิจารณาปรับปรุง “(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. .....” ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

กลางการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีและบริบทของมหาวิทยาลัย นั้น 

 

ฝ่ายวางแผนและวิจัยได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม ในการพิจารณา “(ร่าง) พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. .....” จากประชาคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมี

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและถ่ายทอดสดผ่าน web casting เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 อีกทั้งเปิดช่องทางรับ

ฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ดบนเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย และได้น าเสนอที่ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที ่ 

21 เมษายน 2558 และที่ประชุมประสานนโยบายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งได้ปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอ

ของที่ประชุมฯ ตลอดจนประชาคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ต่อไป  

 

 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น และเพ่ือให้

กระบวนการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. .... มีความสมบูรณ์เรียบร้อย อีกทั้งให้ทัน

การเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ฝ่ายวางแผนและวิจัย จึงเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์

และรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเปิดโอกาสให้กับบุคลากร นักศึกษา นักศึกษาเก่า รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือยกร่าง หรือแสดง

ความเห็นในประเด็นอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาคม มสธ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าข้อสรุปที่ได้รับจากการประชุม
น าเสนอคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน และโครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

2. เพ่ือน าความคิดเห็นจากประชาคม มสธ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่การพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ....... ให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของประชาคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาคม มสธ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีความกังวลใจ  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้สนใจ ประมาณ 500 คน  
 

4. วัน เวลาและสถานที่  

 วันพฤหัสบดทีี่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ 

 

5. งบประมาณ จ านวนเงินประมาณ 80,900 บาท 

เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พ 2.1.4(0) ผลผลิตการปรับปรุง

โครงสร้างและกระบวนงานเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ งบรายจ่ายอื่น  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ค่าอาหารว่างเช้า (เซ็ทกล่อง) จ านวน 1 มื้อ จ านวน 500 คน  

(40 บาท x 500 คน)       เป็นเงิน  20,000 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) จ านวน 1 มื้อ จ านวน 500 คน 

(40 บาท x 500 คน)       เป็นเงิน  20,000 บาท 

3. ค่าใช้สอย (ค่าส าเนาเอกสาร และค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)  เป็นเงิน  20,000 บาท  

4. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  

จ านวน 1 คน จ านวน 1 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 

(1คน x 1 วัน x 3 ชั่วโมง x 300 บาท)     เป็นเงิน      900 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าวัสดุ , ป้ายไวนิล ฯลฯ)     เป็นเงิน  20,000 บาท 

 

                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           80,900 บาท 

 

 (หมายเหตุ ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการ) 
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6.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน 

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย
เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมถึงรับทราบถึงผลดีและผลเสียของการเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

2. ประชาคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบประเด็นที่ประชาคมส่วนใหญ่ 
มีความกังวลใจ  

3. ประชาคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นที่สามารถน ามา
เป็นข้อสรุปในการน าเสนอคณะกรรมการปรับระบบการบริหารงาน และโครงสร้างมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

4. สามารถน าเสนอข้อแก้ไขที่เหมาะสมของประชาคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. .... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


