
   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ล ำดบัเรื่องเก่ียวกบั 
ร่ำงพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
 
 
 



   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

 
 
 
 

ล ำดบัเรื่องเก่ียวกบัร่ำงพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
28 กนัยำยน 2541 ทีป่ระชมุคณบดใีหค้วำมเหน็ชอบก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรเตรยีมควำมพรอ้มแนวคดิและแนวทำง

ในกำรเตรยีมควำมพรอ้ม ในกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรบรหิำรเป็นมหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐับำล  
ตุลำคม 2541 จดัท ำเอกสำรโดยกองแผนงำนเรือ่งแนวนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของ มก. สูก่ำรเป็นมหำวทิยำลยัใน

ก ำกบัของรฐับำล (เล่มสเีขยีว) และน ำออกเผยแพรแ่กบ่คุลำกรเพื่อประสำนควำมคดิและสรำ้งควำมเขำ้ใจ
พื้นฐำนแกบ่คุลำกร จ ำนวน 3,000 เล่ม 

27 ตุลำคม 2541 จดัสมัมนำวชิำกำรครัง้ที ่1 โดยสภำขำ้รำชกำร มก. เรือ่ง"มหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐับำล บรหิำรอย่ำงไร 
จงึจะไปรอด" โดยเชญิปลดัทบวงมหำวทิยำลยัและผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยัมำ
บรรยำย 

7 มกรำคม 2542 จดัสมัมนำวชิำกำรครัง้ที ่2 โดยสภำขำ้รำชกำร มก. เรือ่ง " จดัองคก์รอย่ำงไรใหเ้ป็นมหำวทิยำลยัในก ำกบั 
ของรฐับำล" โดยเชญิอธกิำรบด ีจำกมหำวทิยำลยันเรศวร และ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ี
มำบรรยำย และแบง่กลุ่มย่อยสมัมนำเกีย่วกบัแนวคดิในกำรบรหิำรงำนดำ้นต่ำงๆ 

17 พฤษภำคม 2542 สภำมหำวิทยำลยัฯ อนุมติัให้มหำวิทยำลยัด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมไปสู่มหำวิทยำลยัในก ำกบั
ของรฐั  

4 - 5 มถิุนำยน 2542 มหำวทิยำลยัโดยกองแผนงำนจดัเสวนำระดบับรหิำร เรือ่ง "แนวทำงกำรด ำเนินงำนปรบัรปูแบบ
มหำวทิยำลยั เกษตรศำสตรเ์ป็นมหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐับำล" และไดน้ ำผลกำรเสวนำมำจดัท ำเอกสำร
เรือ่งหลกักำรและแนวปฏบิตัขิอง มก. ในกำรปรบัเปลีย่นเป็น มหำวทิยำลยัในก ำกบัรฐั ปี พ.ศ. 2542 (เล่มสี
ฟ้ำ) เผยแพรแ่กบ่คุลำกรเพื่อใหท้รำบแผนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 3,000 เล่ม 

15 กรกฎำคม 2542 คณะท ำงำนฯ ประชำสมัพนัธ์เสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจและรวบรวมควำมเหน็ เริม่ออกจดหมำยเปิดผนึกเรือ่ง 
มก.ในก ำกบัรฐัฉบบัแรก สง่ใหก้บับคุลำกรทุกคน จนถงึปจัจุบนัไดส้ง่ออกไปแลว้รวม 9 ฉบบั  

29 กรกฎำคม 2542 มหำวทิยำลยั ประกำศแต่งตัง้คณะกรรมกำรและคณะท ำงำน เพื่อกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรบรหิำร
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เป็นมหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐับำล รวม 9 คณะ 

ตุลำคม 2542 มหำวทิยำลยัอนุมตัใิหด้ ำเนินโครงกำรศกึษำทำงเลอืกของกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรบรหิำร มก. ใน
ลกัษณะของโครงกำรศกึษำ คน้ควำ้ขอ้มลู และเสนอทำงเลอืกในกำรบรหิำรงำนแต่ละดำ้น รวมทัง้กำร
ตรวจสอบเสนอดำ้นกฎหมำยทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนของมหำวทิยำลยั 

11 พฤศจิกำยน 2542 จดัตัง้ศนูยป์ระสำนกิจกำรปรบัเปลี่ยนรปูแบบกำรบริหำรมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (ปร.มก.) เป็น
หน่วยงำนภำยในส ำนกังำนอธกิำรบด ีท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนกบัคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนที่
มหำวทิยำลยัแต่งตัง้ เพื่อด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรปรบัเปลีย่นรปูแบบ กำรบรหิำรมหำวทิยำลยัและ
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในและภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

23 มกรำคม 2543 มหำวทิยำลยัโดยศนูย์ ปร.มก. และกองแผนงำนจดัสมัมนำระดมสมอง คร ัง้ที ่1 เรือ่ง กำรจดัท ำแผนพฒันำ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ในรปูแบบมหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐับำล ผูเ้ขำ้รว่มประกอบดว้ย ผูแ้ทน
คณะท ำงำน (ผูท้รงคณุวฒุ)ิ ประธำนคณะท ำงำน และเลขำนุกำร คณะท ำงำน ทุกคณะ 

28 พฤษภำคม 2543 มหำวทิยำลยั โดยศนูย์ ปร.มก. และกองแผนงำนจดัสมัมนำระดมสมอง ครัง้ที ่2 เรือ่ง กำรจดัท ำแผนพฒันำ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรใ์นก ำกบัรฐั ผูเ้ขำ้รว่มประกอบดว้ย ผูบ้รหิำรระดบัหวัหน้ำภำควชิำขึน้ไป 

12 มถิุนำยน 2543 
25 มถิุนำยน 2543 
18 สงิหำคม 2543 

ประธำนคณะท ำงำนทุกคณะประชุมพจิำรณำผลงำนทีผ่ำ่นมำทัง้หมดเพื่อก ำหนดกรอบแนวทำงของ
แผนพฒันำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรใ์นก ำกบัรฐั  



   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
9 กนัยำยน 2543 สภำขำ้รำชกำรมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรจ์ดัพมิพ์เผยแพรเ่อกสำรผลกำรศกึษำเรือ่งรปูแบบมหำวทิยำลยัใน

ก ำกบัของรฐับำลในมมุมองของสภำขำ้รำชกำร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์จ ำนวน 4,000 ฉบบั 
19 มนีำคม 2544 สภำมหำวทิยำลยัรบัทรำบรำยงำนควำมกำ้วหน้ำกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรบรหิำร

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรเ์ป็นมหำวทิยำลยัในก ำกบัรฐับำล  
เมษำยน - พฤษภำคม 

2544 
มหำวทิยำลยัจดัประชมุชีแ้จงหลกักำรของ มก. ในก ำกบัรฐั เพื่อเตรยีมกำรประชำพจิำรณ์  

5 พฤษภำคม 2544 ศนูย์ ปร.มก. เผยแพรเ่อกสำร "สำระน่ำรูเ้กีย่วกบักำรบรหิำรมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรใ์นก ำกบัรฐั"  
จ ำนวน 9,500 เล่ม  

25 พฤษภำคม 2544 สภำขำ้รำชกำร มก. จดัประชมุสมัมนำวชิำกำรเรือ่ง "นโยบำยทีบุ่คลำกรตอ้งรูเ้มือ่ มก. เป็นมหำวทิยำลยั 
ในก ำกบัรฐั" 

20 มถิุนำยน 2545 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรป์ระกำศแต่งตัง้คณะกรรมกำรพจิำรณำกำรจดัท ำประชำพจิำรณ์ ประกอบดว้ย 
1. นำยปรำโมทย์  ไมก้ลดั                          ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์บญุสม  สวุชริตัน์             กรรมกำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ศรอีรุณ  เรศำนนท์           กรรมกำร 
4. ศำสตรำจำรย์พรีะศกัดิ ์ ศรนีิเวศน์              กรรมกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์วรวฒุ ิ ฤกษ์อ ำนวยโชค     กรรมกำร 
6. รองศำสตรำจำรย์สำโรจน์  แพ่งยงั              กรรมกำร 
7. ประธำนสภำขำ้รำชกำร                           กรรมกำร 
8. รองอธกิำรบดฝี่ำยบรหิำร                         กรรมกำร 
9. ผูช้ว่ยอธกิำรบดฝี่ำยประชำสมัพนัธ์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มนีำคม - สงิหำคม 
2545 

คณะท ำงำนทุกชุดจดัท ำรำยละเอยีดในกำรปรบัปรงุ/แกไ้ข/ยกเลกิ/เพิม่เตมิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ปฏบิตั ิ
ต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัท ำแผนด ำเนินกำรระยะยำว (แผน 5 ปี) และแผนปฏบิตักิำรประจ ำปี  

14 สิงหำคม 2545 คณะกรรมกำรฯ จดัท ำประชำพิจำรณ์ คร ัง้ท่ี 1/2545 
21 สงิหำคม 2545 แต่งตัง้คณะท ำงำนรำ่ง พ.ร.บ. มหำวทิยำลยัเกษตรศำตร์ 

10,17,24,28 กนัยำยน 
2545 

คณะท ำงำนรำ่งพระรำชบญัญตัฯิ และพจิำรณำแกไ้ขรำ่ง พ.ร.บ. มหำวทิยำลยัเกษตรศำตร ์ รวม 4 คร ัง้ 

14 ตุลำคม 2545 น ำรำ่ง พ.ร.บ. ในก ำกบัของรฐั ซึง่ผำ่นกำรจดัท ำประชำพจิำรณ์ เสนอทีป่ระชมุคณบด ี
21 ตุลำคม 2545 สภำมหำวทิยำลยัพจิำรณำอนุมตัริำ่ง พ.ร.บ. ในก ำกบัของรฐั ซึง่ผำ่นกำรจดัท ำประชำพจิำรณ์ 
28 ตุลำคม 2545 มหำวทิยำลยัเสนอรำ่ง พ.ร.บ. มหำวทิยำลยัเกษตรศำตร ์ใหท้บวงมหำวทิยำลยัตรวจสอบ 
20 ธนัวำคม 2545 ทบวงมหำวทิยำลยัเสนอรำ่ง พ.ร.บ. มหำวทิยำลยัเกษตรศำตร ์ใหส้ ำนกังำนเลขำธกิำรคณะรฐัมนตร ี
6 มกรำคม 2546 ส ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตร ีเสนอใหก้ระทรวงกำรคลงั กระทรวงมหำดไทย กระทรวงยุตธิรรม ส ำนักงำน 

ก.พ. ส ำนกังบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำแห่งชำต ิและส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำ
ระบบรำชกำร พจิำรณำควำมเหน็ 

19 สิงหำคม 2546 คณะรฐัมนตรีมีมติรบัหลกักำร และมีมติให้ก ำหนดหลกักำรกลำงเพ่ือบญัญติัในร่ำง พ.ร.บ. 
มหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐัทุกฉบบั  

มกรำคม - กมุภำพนัธ์ 
2547 

คณะท ำงำนพจิำรณำรำ่ง พ.ร.บ. ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ปรบัปรงุแกไ้ขรำ่ง พ.ร.บ. 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำตร ์ 

เมษำยน - พฤษภำคม 

2547 
 

คณะ / ส ำนัก / สถำบนั ประชุมรบัฟังควำมคิดเห็นจำกบุคลำกร 



   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
มถิุนำยน 2547 มหำวทิยำลยัสง่รำ่ง พ.ร.บ. ใหค้ณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เพื่อยนืยนั โดยชีแ้จงเหตุผลประกอบเป็นรำยมำตรำ 

มถิุนำยน - กนัยำยน 
2547 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอควำมเหน็ใหค้ณะรฐัมนตรเีพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

5 ตุลำคม 2547 คณะรฐัมนตรสีง่เรือ่ง รำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั ฉบบัทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ใหค้ณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ตุลำคม 2547 คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรครว่มฝ่ำยคำ้น มหีนงัสอืถงึมหำวทิยำลยั ขอขอ้มลูรำ่ง พ.ร.บ. 
12 พฤศจกิำยน 2547 ผูแ้ทนมหำวทิยำลยัไปใหข้อ้มลูคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรครว่มฝ่ำยคำ้น 
17 พฤศจิกำยน 2547 ผำ่นวำระแรกสภำผูแ้ทนรำษฎร และตัง้คณะกรรมำธิกำรวิสำมญั 
24 พฤศจกิำยน 2547 ประชมุคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั คร ัง้ที ่1 
30 พฤศจกิำยน 2547 ประชมุคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั คร ัง้ที ่2 
22 ธนัวำคม 2547 ประชมุคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั คร ัง้ที ่3 เสรจ็กำรพจิำรณำของคณะกรรมำธกิำรในกำรพจิำรณำวำระที ่1 
9 มีนำคม 2548 มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้นำยกรฐัมนตรี และตัง้รฐับำลใหม่ 
 21 เมษำยน 2548 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ แจง้วำ่ไดน้ ำเรยีนเสนอรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงศกึษำธกิำร เพื่อแจง้

ยนืยนัรำ่ง พ.ร.บ. มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ..... เพื่อน ำเสนอคณะรฐัมนตรใีนวนัที ่19 เมษำยน 
2548 ต่อไปแลว้ 

27 เมษำยน 2548 สภำผูแ้ทนรำษฎรรบัหลกักำรวำระท่ี 1 และแต่งตัง้คณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำแปรญตัติ 
25 พฤษภำคม 

- 24 สงิหำคม 2548 
คณะอนุกรรมำธิกำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์เรยีงรำยมำตรำ และประเดน็ที่
กรรมำธกิำรมอบหมำย 

4 พฤษภำคม 
- 30 พฤศจกิำยน 2548 

คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำแปรญตัตคิรบทุกมำตรำ และมอบเจำ้หน้ำทีร่ฐัสภำ ผูแ้ทนกฤษฎีกำ  
ผูแ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ และผูแ้ทนมหำวทิยำลยั ตรวจสอบเพื่อพจิำรณำในวำระที ่2 

24 กมุภำพนัธ ์2549 ยุบสภำผูแ้ทนรำษฎร มีผลท ำให้ร่ำง พ.ร.บ. เป็นอนัตกไป จะเร่ิมได้เม่ือมีสภำผูแ้ทนรำษฎรใหม่ 
27 พฤศจกิำยน 2549 สภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรใ์หค้วำมเหน็ชอบรำ่ง พ.ร.บ. ฉบบัทีผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำของส ำนกังำน

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
30 พฤศจกิำยน 2549 มหำวทิยำลยัแจง้ยนืยนักำรเสนอรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐัไปยงัเลขำธกิำร

คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ  
4 มกรำคม 2550 มหำวิทยำลยัชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกบันิสิต ในรอบกำรพิจำรณำใหม่ คร ัง้ท่ี 1 
8 มกรำคม 2550 รฐับำลก ำหนดนโยบำยแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั 5 ขอ้ 

10 มกรำคม 2550 มหำวิทยำลยัได้ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกบันิสิต ในรอบกำรพิจำรณำใหม่  คร ัง้ท่ี 2 ในกำรเสวนำ เรื่อง 
“กำรออกนอกระบบของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร”์ จดัโดยสภำผูแ้ทนนิสิต องค์กำรนิสิต 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ธนัวำคม 2550 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติ (สนช.) ยงัไม่น ำร่ำงพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... เข้ำ
สู่กำรพิจำรณำ 

16 กรกฎำคม 2551 มหำวทิยำลยัมคี ำส ัง่ที ่2718/2551  ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2551 แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำร่ำงประกำศ 
และขอ้บงัคบั ทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมควำมในรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั ของ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์   

12 กนัยำยน 2551 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรกำรจดัท ำรำ่งประกำศ และขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมควำมในรำ่ง
พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  ตำมค ำสัง่มก. ที ่2718/2551 
ลงวนัที ่16 กรกฎำคม 2551  ในกำรประชมุคร ัง้ที ่1/2551  ไดพ้ิจำรณำแนวทำงในกำรจดัท ำร่ำงประกำศ 
และขอ้บงัคบัประกอบรำ่งพระรำชบญัญตัฯิ และก ำหนดขัน้ตอนและแนวทำงกำรจดัท ำร่ำงประกำศ  



   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
6 ตลุำคม 2551 ท่ีประชุมคณบดี ในกำรประชุมคร ัง้ท่ี 14/2551 ลงวนัท่ี 6 ตลุำคม 2551 รบัทรำบแนวทำงในกำร

ด ำเนินกำรจดัท ำร่ำงประกำศ และข้อบงัคบัประกอบร่ำงพระรำชบญัญติัฯ และมอบผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักงำนกฎหมำยประสำนกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ (สกอ.) และมอบ
ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีประสำนกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลยัต่ำงๆ เพื่อประสำน
ข้อมลูและข้อคิดเหน็ และขอควำมร่วมมือจำกทกุหน่วยงำนน ำแจ้งในท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน กรณีท่ีมีข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะใด ขอให้รวบรวมเสนอมำยงัรองอธิกำรบดี
ฝ่ำยอ ำนวยกำรเพ่ือน ำเสนอมหำวิทยำลยัพิจำรณำต่อไป   

พฤศจกิำยน 2551 มหำวทิยำลยัมหีนงัสอืถงึเลขำธกิำรทีป่ระชมุอธิกำรบดแีห่งประเทศไทยและเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำร
อุดมศกึษำ เพื่อขอใหพ้จิำรณำใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ (สกอ.) เป็นหน่วยงำนกลำงในกำร
รวบรวมขอ้มลูและประสำนในกำรใหข้อ้มลูดำ้นต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบักำรปรบัเปลีย่นสถำนะของมหำวทิยำลยัและ
สถำบนัของรฐั เป็นมหำวทิยำลยัและสถำบนัในก ำกบัของรฐั ใหก้บัมหำวทิยำลยัและสถำบนัอุดมศกึษำใน
สงักดั สกอ. ทัง้ทีไ่ดม้กีำรปรบัเปลีย่นสถำนะไปแลว้ หรอืทีอ่ยู่ในระหวำ่งกำรเตรยีมกำรในกำรปรบัเปลีย่น
สถำนะ  

7 ธนัวำคม 2551 ทีป่ระชมุอธกิำรบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) รบัด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอของมหำวทิยำลยั ทีเ่สนอขอให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวมขอ้มลู และประสำนกำรใหข้อ้มลู
ดำ้นต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั 

2 มถิุนำยน 2552 มหำวทิยำลยัมหีนงัสอืถงึเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำขอทรำบควำมคบืหน้ำว่ำ รำ่ง
พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรอ์ยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำในขัน้ตอนใด 

29 มกรำคม 2553 มหำวทิยำลยัมหีนงัสอืถงึเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำขอทรำบควำมคบืหน้ำว่ำ รำ่ง
พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรอ์ยู่ระหวำ่งกำรพจิำรณำในขัน้ตอนใด 

8 เมษำยน 2554 มหำวทิยำลยัมหีนงัสอืถงึเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำขอทรำบควำมคบืหน้ำรำ่งพระรำชบญัญตัิ 
มหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐัวำ่เป็นประกำรใด 

14 มถิุนำยน 2554 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำแจง้ควำมคบืหน้ำในกำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยั              
วำ่หำกตอ้งกำรจะเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรเ์พื่อใหร้ฐัสภำพจิำรณำต่อไป ขอให้
แจง้ยนืยนัมำยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำเพื่อด ำเนินกำรสง่ร่ำงพระรำชบญัญตัฉิบบัดงักล่ำว             
ไปยงัส ำนกังำนเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรใีหมอ่ีกคร ัง้หนึ่ง 

25 กรกฎำคม 2554 สภำมหำวทิยำลยั ในกำรประชมุคร ัง้ที ่7/2554  เมือ่วนัที ่25 กรกฎำคม 2554 พจิำรณำแลว้ ขอแจง้ยืนยนั
ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำน ำเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรฉ์บบัที ่     
ผำ่นกำรตรวจพจิำรณำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำไปยงัส ำนกังำนเลขำธกิำรคณะรฐัมนตรตี่อไป 

28 กรกฎำคม 2554 สภำมหำวทิยำลยั แต่งตัง้คณะท ำงำนพจิำรณำเสนอแนวทำงกำรปรบัปรงุร่ำงพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... โดยคณะท ำงำนมหีน้ำทีพ่จิำรณำเสนอแนวทำงกำรปรบัปรงุ รำ่ง
พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง และใหเ้กดิ
ควำมคล่องตวัในกำรบรหิำรจดักำรมหำวทิยำลยัทีม่ปีระสทิธภิำพ  ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรเตรยีมควำมพรอ้มของ
มหำวทิยำลยัในกำรพจิำรณำรำ่งกฎหมำยเพื่อประกอบกำรพจิำรณำในชัน้กำรพจิำรณำรำ่งกฎหมำยของ
รฐัสภำ 

3 สงิหำคม 2554 มหำวทิยำลยัมหีนงัสอืถงึเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำแจง้ยนืยนักำรเสนอรำ่งพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ตำมมตสิภำมหำวทิยำลยั ในกำรประชมุคร ัง้ที ่7/2554  เมือ่วนัที ่25 กรกฎำคม 
2554  
 



   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
31 มกรำคม 2555 มหำวิทยำลยัมีหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอดุมศึกษำ แจ้งยืนยนัร่ำงพระรำชบญัญติั

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. .... ฉบบัท่ีผำ่นกำรตรวจพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ 

3 กมุภำพนัธ ์2555 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) แจ้งว่ำกำรปรบัเปลี่ยนสถำนภำพมหำวิทยำลยัท่ี
เป็นส่วนรำชกำร ไปเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั ไม่ได้ถกูก ำหนดให้เป็นนโยบำยของรฐับำลท่ี
ได้แถลงต่อรฐัสภำ  จึงยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ อย่ำงไรกดี็ สกอ. ได้รำยงำนร่ำง
พระรำชบญัญติัปรบัเปลี่ยนสถำนภำพมหำวิทยำลยัท่ีเป็นส่วนรำชกำรไปเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกบั
ของรฐัเพ่ือให้รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำและมอบนโยบำยเก่ียวกบัเรื่องดงักล่ำว
แล้ว  

13 มนีำคม 2555 มหำวทิยำลยัปรบัปรงุองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรจดัท ำรำ่งประกำศและขอ้บงัคบั ทีอ่อกโดยอำศยั
อ ำนำจตำมควำมในรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรในกำรจดัท ำรำ่งประกำศและขอ้บงัคบัฯ ด ำเนินไปดว้ยควำมต่อเนื่อง จงึไดม้คี ำส ัง่ที ่
644/2555 ลงวนัที ่13 มนีำคม 2555  แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำรำ่งประกำศ และขอ้บงัคบั ทีอ่อกโดย
อำศยัอ ำนำจตำมควำมในรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
ขึน้ใหม ่โดยใหค้ณะกรรมกำรดงักล่ำวมหีน้ำที่ 

1. จดัท ำรำ่งประกำศ และขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมควำมในรำ่งพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั ของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ เพื่อน ำเสนอสภำมหำวทิยำลยั 
เกษตรศำสตรพ์จิำรณำต่อไป 

 2.  แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรใดๆ อนัอยู่ในหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมค ำสัง่นี้ 
4 เมษำยน 2555 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ แจง้วำ่รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงศกึษำธกิำรเหน็ควรสอบถำมมำยงั

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ขอใหส้ภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรพ์จิำรณำยนืยนัในกำรทีจ่ะปรบัเปลีย่น
สถำนภำพมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรไ์ปเป็นมหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐัแลว้หรอืไม ่อย่ำงไร  

23 เมษำยน 2555 สภำมหำวิทยำลยั ในกำรประชุมคร ัง้ท่ี 4/2555 พิจำรณำแล้ว ขอยืนยนัท่ีจะปรบัเปลี่ยนสถำนภำพ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตรไ์ปเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั  

24 เมษำยน 2555 มหำวทิยำลยัมหีนงัสอืถงึเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ แจง้ยนืยนักำรปรบัเปลีย่นสถำนภำพ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรไ์ปเป็นมหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั ตำมมตสิภำมหำวทิยำลยั ในกำรประชมุ 
คร ัง้ที ่4/2555  เมือ่วนัที ่23 เมษำยน 2555 

15 พฤษภำคม 2555 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ (สกอ.) มบีนัทกึที ่ศธ 0509.6(1.11)/7274 แจง้วำ่
กระทรวงศกึษำธกิำรไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรสอบถำมควำมเหน็บคุลำกรและประชำคม
ต่ำงๆ ภำยในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์วำ่ยงัไมค่รอบคลุมในทุกภำคสว่น สกอ. จงึขอใหม้หำวทิยำลยั
ด ำเนินกำรสอบถำมและท ำควำมเขำ้ใจกบับคุลำกรของมหำวทิยำลยัในทุกภำคสว่น และเปิดโอกำสใหแ้สดง
ควำมคดิเหน็กอ่นทีจ่ะยนืยนัใหด้ ำเนินกำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรต์่อไป 

28 พฤษภำคม 2555 สภำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ในกำรประชุมคร ัง้ท่ี 5/2555 มีมติยืนยนัท่ีจะปรบัเปลี่ยนสถำนภำพ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตรไ์ปเป็นมหำวิทยำลยัในก ำกบัของรฐั และให้มหำวิทยำลยัด ำเนินกำร
ต่อไป 

29 พฤษภำคม 2555 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์มบีนัทึกที ่ ศธ 0513.10121/8815 ถงึเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
แจง้มตสิภำมหำวทิยำลยัทีข่อยนืยนักำรปรบัเปลีย่นสถำนภำพมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรไ์ปเป็น
มหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั และขอให ้สกอ. น ำรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์เสนอ
คณะรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำต่อไป 



   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
25 มถิุนำยน 2555 ประธำนคณะท ำงำนพจิำรณำเสนอแนวทำงกำรปรบัปรงุร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

พ.ศ. ... รำยงำนผลกำรพจิำรณำเสนอแนวทำงกำรปรบัปรงุร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
พ.ศ. ... ซึง่เป็นผลจำกกำรประชมุคณะท ำงำนฯ 2 ครัง้ (20 กนัยำยน 2554 และ 14 มนีำคม 2555) ใหน้ำยก
สภำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรพ์จิำรณำ (บนัทกึที ่ศธ 0513.10121/10691) 

30 กรกฎำคม 2555 กระทรวงศกึษำธกิำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ (สกอ.) มบีนัทกึที ่ศธ 0509.6(1.11)/134 
ถงึส ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตร ีใหเ้สนอคณะรฐัมนตรพีจิำรณำอนุมตัริำ่งพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... (ฉบบัทีผ่ำ่นกำรตรวจของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ซึง่เป็น
เรือ่งคำ้งเดมิ) เพื่อเสนอรฐัสภำพจิำรณำต่อไป 

1 สิงหำคม 2555 องคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (ไทย พี บี เอส) จดัรำยกำรเวที
สำธำรณะ บนัทึกเทปรำยกำรเรื่อง  “อนำคตอุดมศึกษำไทย กบั ม. นอกระบบ”  ณ มหำวิทยำลยั
รำชภฏัสวนสุนันทำ เพื่อเผยแพร่ออกอำกำศในวนัเสำรท่ี์  11 และ 18 สิงหำคม 2555  โดยมีผู้แทน
หน่วยงำน ตลอดจนบุคลำกร/นิสิตนักศึกษำ จำกฝ่ำยต่ำงๆ ประกอบด้วย สกอ.  
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น  มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลยัรำชภฎั
สวนสุนันทำ มหำวิทยำลยับรูพำ  มหำวิทยำลยัศิลปำกร นักวิชำกำรอิสระ ผูท้รงคณุวฒิุ และผู้ท่ี
สนใจเข้ำร่วมท ำควำมเข้ำใจและแลกเปลี่ยนควำมเหน็ 
ตอน 1 ออกอากาศในวนัเสารท์ี ่11 สงิหาคม 2555 
http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=2153&action=search&ctype=2&pname=88&stype=2&ap=false 
ตอน 2 ออกอากาศในวนัเสารท์ี ่18 สงิหาคม 2555 
http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=2200&action=search&ctype=2&pname=88&stype=2&ap=false 

21 สิงหำคม 2555 คณะรฐัมนตรีมีมติเหน็ชอบร่ำงพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ว ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ และส่งให้
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ก่อนเสนอสภำผูแ้ทนรำษฎรพิจำรณำต่อไป 

22 สงิหำคม 2555 ส ำนกัเลขำธกิำรคณะรฐัมนตร ีมหีนงัสอืที ่นร 0503/22254 ถงึรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงศกึษำธกิำร แจง้มติ
คณะรฐัมนตรทีีใ่หค้วำมเหน็ชอบร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... พรอ้มทัง้แนบ
ควำมเหน็ของส ำนกังำน ก.พ.  ส ำนกังำน ก.พ.ร. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส ำนักงบประมำณ 
ใหท้รำบดว้ย 

3 กนัยำยน 2555 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ (สกอ.) มบีนัทกึที ่ศธ 0509.6(1.11)/13603 แจง้ใหม้หำวทิยำลยั
ทรำบวำ่ มเีรือ่งรอ้งเรยีนทีส่ง่มำจำกส ำนักปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตร ีรหสัเรือ่งที ่นร 01550014747 ลงวนัที ่
23 สงิหำคม 2555 ขอใหย้บัยัง้กำรผำ่นรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ซึง่ สกอ. 
พจิำรณำแลว้เหน็วำ่ คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำตรวจพจิำรณำแลว้ และไดม้กีำรสง่เรือ่งไปยงัคณะกรรมกำรประสำนงำน
สภำผูแ้ทนรำษฎรพจิำรณำ กอ่นเสนอสภำผูแ้ทนรำษฎรพจิำรณำต่อไปแลว้  ดงันัน้ จงึเหน็ควรแจง้ให้
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรพ์จิำรณำด ำเนินกำรใหค้วำมรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจกบันิสติและประชำคมของ
มหำวทิยำลยั ทัง้ในสว่นของเนื้อหำของรำ่งพระรำชบญัญตั ิรวมทัง้ผลดแีละผลเสยีของกำรปรบัเปลีย่น
สถำนภำพจำกสว่นรำชกำรไปเป็นมหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั  ตลอดจนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงรอบดำ้น 
และเปิดโอกำสใหม้กีำรแสดงควำมคดิเหน็วำ่จะด ำเนินกำรในเรือ่งต่ำงๆ อย่ำงไร ต่อไป 

11 กนัยำยน 2555 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ (สกอ.) มบีนัทกึที ่ศธ 0509.6(1.11)/14101 แจง้เรือ่งมติ
คณะรฐัมนตรทีีใ่หค้วำมเหน็ชอบร่ำงพระรำชบญัญตัิมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. .ใหม้หำวทิยำลยัทรำบ 
 

http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=2153&action=search&ctype=2&pname=88&stype=2&ap=false
http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=2200&action=search&ctype=2&pname=88&stype=2&ap=false


   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
18 กนัยำยน 2555 ฝ่ำยกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์และสภำนิสิตมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์จดัเวทีสำน

เสวนำ เรื่อง “ม. นอกระบบ”  เพื่อชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจ ตลอดจนรบัฟังควำมคิดเหน็จำกนิสิต
และประชำคม ณ อำคำรเทพศำสตรส์ถิตย ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตบำงเขน 

กนัยำยน 2555 มหำวิทยำลยัเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัควำมคืบหน้ำเก่ียวกบักำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญติั
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... สู่ประชำคม โดยผำ่นทำงระบบ KU e-News และเปิดช่องทำง
ส่ือสำรข้อมลูทำง Website  https://autonomy.ku.ac.th/ 

16 มกรำคม 2556 ส ำนกัเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรมีหีนงัสอื ดว่นทีสุ่ด ที ่นร 0404/ว.649 ขอเชญิมหำวทิยำลยัชีแ้จงหรอืให้
ควำมเหน็เกีย่วกบัรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ...  ต่อคณะอนุกรรมกำรกลัน่กรอง
รำ่งกฏหมำยของคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฏร (วปิรฐับำล) ทีร่ฐัสภำ ในวนัพฤหสับดทีี ่17 
มกรำคม 2556 ณ หอ้งประชมุกรรมำธกิำร ชัน้ 2 อำคำรรฐัสภำ 1 รฐัสภำ  ซึง่อธกิำรบดไีดม้อบหมำยใหร้อง
อธกิำรบดฝี่ำยวจิยั พรอ้มดว้ยส ำนักงำนกฎหมำย เป็นผูแ้ทนมหำวทิยำลยั ไปชีแ้จง พรอ้มเอกสำร 30 ชดุ 

17 มกรำคม 2556 ผูแ้ทนมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ประกอบดว้ย รองอธกิำรบดฝี่ำยวจิยัและผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนกฏหมำย 
พรอ้มทัง้เจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำนกฎหมำย เขำ้ชีแ้จงเกีย่วกบัรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
พ.ศ…. ต่อคณะอนุกรรมกำรกลัน่กรองรำ่งกฏหมำยของคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฏร (วปิ
รฐับำล) ทีร่ฐัสภำ และรบัขอ้สงัเกตุของคณะอนุกรรมกำรฯ มำด ำเนินกำรแกไ้ข รว่มกบัผูแ้ทนส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำและผูแ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฏร (วปิรฐับำล) โดยดว่นต่อไป 

18 มกรำคม 2556 ส ำนกัเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตรมีหีนงัสอื ดว่นทีสุ่ด ที ่นร 0404/ว.809 ขอเชญิมหำวทิยำลยัชีแ้จงหรอืให้
ควำมเหน็เกีย่วกบัรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ...  ต่อคณะกรรมกำรประสำนงำน
สภำผูแ้ทนรำษฏร (วปิรฐับำล) ทีร่ฐัสภำ ในวนัจนัทรท์ี ่21 มกรำคม 2556 ณ หอ้งประชมุ 501 ชัน้ 5 ตกึ
บญัชำกำร ท ำเนียบรฐับำล  ซึง่อธกิำรบดไีดม้อบหมำยใหร้องอธกิำรบดฝี่ำยวจิยั พรอ้มดว้ยส ำนักงำน
กฎหมำย เป็นผูแ้ทนมหำวทิยำลยั ไปชีแ้จง พรอ้มเอกสำร 90 ชุด 

21 มกรำคม 2556 ผูแ้ทนมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ประกอบดว้ย รองอธกิำรบดฝี่ำยวจิยัและผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนกฏหมำย 
พรอ้มทัง้เจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำนกฎหมำย เขำ้ชีแ้จงรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ต่อ
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฏร (วปิรฐับำล) ณ หอ้งประชมุ 501 ชัน้ 5 ตกึบญัชำกำร ท ำเนียบ
รฐับำล พรอ้มทัง้ตอบขอ้ซกัถำมและรบัขอ้สงัเกตุของคณะกรรมกำรฯ มำด ำเนินกำรแกไ้ข รว่มกบัผูแ้ทน
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำและผูแ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฏร (วปิรฐับำล) อกีคร ัง้หนึ่งในวนัพุธที ่23 มกรำคม 2556 ต่อไป 

23 มกรำคม 2556 ผูแ้ทนมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ประกอบดว้ย รองอธกิำรบดฝี่ำยวจิยัและผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนกฏหมำย 
พรอ้มทัง้เจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำนกฎหมำย เขำ้ชีแ้จงรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ต่อ
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฏร (วปิรฐับำล) ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข ตำมมตคิณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฏร (วปิรฐับำล) พรอ้มทัง้ตอบขอ้ซกัถำม ณ หอ้งประชมุ อำคำรรฐัสภำ  

29 มกรำคม 2556 คณะรฐัมนตรีมีมติเหน็ชอบร่ำงพระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ.... ท่ีมีกำรแก้ไข 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฏร (วิปรฐับำล)  เสนอ และให้เสนอร่ำง
พระรำชบญัญติัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ต่อสภำผูแ้ทนรำษฎร เป็นเรื่องเร่งด่วน 
นำยกรฐัมนตรมีหีนงัสอื ที ่นร 0503/2470 ถงึประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร  เพื่อเสนอรำ่งพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... พรอ้มดว้ยบนัทกึหลกักำรและเหตุผล และบนัทกึวเิครำะห์สรปุ
สำระส ำคญัทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจดัท ำขึน้ เพื่อใหป้ระธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรน ำเสนอสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร พจิำรณำเป็นเรือ่งด่วน ตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยต่อไป 



   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
8 กมุภำพนัธ์ 2556 ส ำนกังำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร มหีนงัสอืดว่นมำก ที ่สผ 0034/ผ 91 เชญิสมำขกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 

รว่มกำรประชมุสภำผูแ้ทนรำษฎร คร ัง้ที ่13 (สมยัสำมญันิตบิญัญตั)ิ ในวนัพุธที ่13 กมุภำพนัธ์ 2556 และ 
คร ัง้ที ่14 (สมยัสำมญันิตบิญัญตั)ิ ในวนัพฤหสับดทีี ่14 กมุภำพนัธ์ 2556  พรอ้มทัง้แจง้ระเบยีบวำระกำร
ประชมุ ซึง่ปรำกฏวำระร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... บรรจุในเรือ่งทีท่ีป่ระชมุ
เหน็ชอบใหเ้ลื่อนขึน้มำพจิำรณำกอ่น ล ำดบัที ่11  
ขอ้มลูการเชญิประชมุและขอ้มลูรา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ... ทีเ่สนอเขา้สูก่าร
พจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร :: https://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=37 

13 กมุภำพนัธ์ 2556 ประชมุสภำผูแ้ทนรำษฎร คร ัง้ที ่13 (สมยัสำมญันิตบิญัญตั)ิ ซึง่ปรำกฏวำระ ร่ำงพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ยงัไมไ่ดร้บักำรพจิำรณำ จนกระทัง่ประธำนสัง่ปิดกำรประชุม จงึตอ้ง
เลื่อนกำรพจิำรณำไปในกำรประชมุคร ัง้ถดัไป ซึง่จะปรำกฏในระเบยีบวำระทีต่รวจสอบไดท้ำง Website ของ
สภำผูแ้ทนรำษฎร https://edoc.parliament.go.th 

22 กมุภำพนัธ์ 2556 ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยคำ้น มหีนงัสอืเชญิผูแ้ทนมหำวทิยำลยัไปใหข้อ้มลูในเรือ่ง
เกีย่วกบัรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ซึง่จะเขำ้สูก่ำรพจิำรณำของสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร  โดยเชญิผูแ้ทนมหำวทิยำลยัรำชภฎัสวนดสุติ และผูแ้ทนมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์เขำ้รว่มให้
ขอ้มลูดว้ย ในวนัที ่26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ.2556 ณ รฐัสภำ 

26 กมุภำพนัธ์ 2556 
เวลำ 10.00-12.30 น. 

ผูแ้ทนมหำวิทยำลัย ประกอบดว้ย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยัและผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนกฏหมำย พร้อมทัง้
เจำ้หน้ำทีส่ ำนกังำนกฎหมำย ไปใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถำมคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยคำ้น 
ในเรื่องเกีย่วกบัร่ำงพระรำชบญัญตัิมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ซึ่งจะเขำ้สู่กำรพิจำรณำของสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร  พรอ้มกบัผูแ้ทนมหำวทิยำลยัรำชภฎัสวนดสุติ และผูแ้ทนมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  ณ ห้อง
ประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ชัน้  3 อำคำรร ัฐสภำ 1 โดยร่ำงของ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ถูกบรรจุไวใ้นระเบยีบวำระล ำดบัที่ 5  ของกำรประชุมชุดที่ 24 ปีที่ 2 ครัง้ที่ 17 
(สมยัสำมญันิตบิญัญตั)ิ วนัพุธที ่27 กมุภำพนัธ์ พ.ศ.2556 เวลำ 13.00 น. ณ อำคำรรฐัสภำ 

26 กมุภำพนัธ์ 2556 
เวลำ 12.30 น. 

รองอธกิำรบดฝี่ำยวจิยั ไดร้บักำรประสำนงำนทำงโทรศพัท์จำก นำยอุดมเดช รตันเสถียร กรรมกำรและอดตี
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฎร (วปิรฐับำล)  ขอให้มหำวทิยำลัยด ำเนินกำรรบัฟงั
ควำมคดิเห็นและท ำควำมเข้ำใจกบัผูเ้กีย่วข้อง เกี่ยวกบัร่ำงพระรำชบญัญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
พ.ศ. ... กอ่น เพื่อจะไดน้ ำไปประกอบกำรพิจำรณำของสภำผูแ้ทนรำษฎร ซึ่งคำดว่ำจะเป็นวนัที่ 6 มนีำคม 
พ.ศ.2556   ทัง้นี้ ยงัไดร้บัแจง้วำ่ วปิรฐับำลเคยแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนคดัคำ้นร่ำงพระรำชบญัญตัิฯ ทรำบและไป
ประสำนงำนกบัมหำวิทยำลยั เพื่อด ำเนินกำร แต่มไิดม้กีำรประสำนงำน ประกอบกบัวปิรฐับำลมไิดม้กีำร
ติดต่อประสำนงำนกบัมหำวทิยำลยัในเรื่องนี้  รองอธิกำรบดฝี่ำยวจิยัจึงขอให้วปิรฐับำลท ำหนังสอืแจ้งให้
มหำวทิยำลยัทรำบ เพื่อจะไดด้ ำเนินกำรไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของวปิรฐับำล   

26 กมุภำพนัธ์ 2556 
เวลำ 13.30 น. 

รองอธกิำรบดฝี่ำยวจิยั รำยงำนควำมคบืหน้ำเกีย่วกบักำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. ... ซึง่จะเขำ้สูก่ำรพจิำรณำของสภำผูแ้ทนรำษฎร  ใหท้ีป่ระชมุสภำ
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ในครำวประชมุคร ัง้ที ่2/2556 ทรำบ 

26 กมุภำพนัธ์ 2556 
เวลำ 16.30 น. 

มหำวทิยำลยัไดร้บัหนงัสอืจำกส ำนักประสำนงำนกำรเมอืง ส ำนกัเลขำธกิำรนำยกรฐัมนตร ีลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฎร (นำยอ ำนวย คลงัผำ) แจง้วำ่ ดว้ยคณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฎร (วปิรฐับำล) ไดม้กีำรพจิำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัมหำวทิยำลยัใน
ก ำกบัของรฐัซึง่จะเสนอใหส้ภำผูแ้ทนรำษฎรพจิำรณำนัน้ วปิรฐับำลไดก้ ำหนดแนวทำงกำรพจิำรณำในสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร โดยวำงหลกักำรในกำรพจิำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัใินทีป่ระชมุสภำผูแ้ทนรำษฎรไวว้ำ่ กรณี
รำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัใดทีย่งัมผีูค้ดัคำ้นหรอืไมเ่หน็ดว้ย ขอใหม้หำวทิยำลยัไดจ้ดัใหม้กีำรรบัฟงั

https://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=37
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วนั เดือน ปี กิจกรรม 
ควำมคดิเหน็ หรอืจดัประชำพจิำรณ์ หรอืท ำควำมเขำ้ใจกบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำยกอ่น แลว้แจง้ใหว้ปิรฐับำล
ทรำบ เพื่อจะไดพ้จิำรณำในทีป่ระชมุสภำผูแ้ทนรำษฎรต่อไป 

27 กมุภำพนัธ์ 2556 อธกิำรบดมีอบหมำยใหร้องอธกิำรบดฝี่ำยวจิยัและรองอธกิำรบดฝี่ำยกจิกำรนิสติและพฒันำกำยภำพ 
ด ำเนินกำรรบัฟงัควำมคดิเหน็และสรำ้งควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัรำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
พ.ศ. ... โดยดว่น ตำมทีป่ระธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฎรแจง้มำ  ซึง่ก ำหนดเป็นวนัที ่
28 กมุภำพนัธ์ 2556 ณ หอ้งประชมุสธุรรม อำรกีลุ ช ัน้ 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
วทิยำเขตบำงเขน  โดยใหม้กีำรถ่ำยทอดกำรรบัฟงัควำมคดิเหน็ดงักล่ำวไปทุกวทิยำเขต พรอ้มทัง้ถ่ำยทอด
ผำ่น Nontri Live ทำง Internet เพื่อใหน้ิสติและบคุลำกร ตลอดจนผูส้นใจ ทีอ่ำจไมส่ำมำรถมำรว่มกำรรบัฟงั
ไดท้ีห่อ้งประชมุ จะไดร้บัทรำบผำ่นทำง Internet พรอ้มกนันี้ ยงัไดป้ระชำสมัพนัธ์ใหน้ิสติทรำบ ผ่ำนทำง
ประกำศ ทำง SMS และชอ่งทำงกำรสือ่สำรผำ่นองคก์รนิสติ  พรอ้มทัง้เชญิบคุลำกรเขำ้รว่มกำรรบัฟงัควำม
คดิเหน็ โดยแจง้ใหท้รำบโดยตรงถงึบคุลำกรทุกคน ทำง e-mail  เพื่อจะไดป้ระมวลขอ้คดิเหน็เสนอต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ในวนัจนัทรท์ี ่4 มนีำคม 2556 ต่อไป 

28 กมุภาพนัธ์ 2556 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ดัการรบัฟงัความคดิเหน็และเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ...  ณ หอ้งประชมุสธุรรม อารกีลุ ช ัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร  พรอ้มทัง้ถ่ายทอดสญัญาณการด าเนินการ
ดงักล่าวไปยงัทุกวทิยาเขต และยงัไดถ้่ายทอดสดผ่านเครอืข่ายนนทร ี(Nontri Live) ทางระบบอนิเตอรเ์น็ท
ดว้ย  ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมนี้รวม 1,199 คน 

1 มนีำคม 2556 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรส์ง่สรปุรายงานการจดัการรบัฟงัความคดิเหน็และเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั
รา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ... ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นเอกสาร
และแผนบนัทกึขอ้มลู CD ของกจิกรรมทีด่ าเนินการ ใหป้ระธานคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแ้ทนราษฎร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครว่มฝ่ายคา้น รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 
และเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4 มนีำคม 2556 ประธานคณะกรรมาธกิารแกไ้ขปญัหาหนี้สนิแห่งชาต ิสภาผูแ้ทนราษฎร เชญิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์ห้
ขอ้มลูชีแ้จง เนื่องจากมนีิสตินกัศกึษาคดัคา้นการน ามหาวทิยาลยัออกนอกระบบ โดยเกรงวา่จะมกีารปรบัขึน้
คา่ธรรมเนียมการศกึษา ท าใหน้ิสตินกัศกึษาทีม่ฐีานะยากจนไดร้บัผลกระทบจนเกดิปญัหาหนี้สนิ 

6 มนีำคม 2556 อธกิารบดมีอบหมายใหร้องอธกิารบดฝี่ายวจิยัและผูอ้ านวยการส านกังานกฎหมายเป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยั
เขา้รว่มประชุมกบัคณะกรรมาธกิารแกไ้ขปญัหาหนี้สนิแห่งชาต ิสภาผูแ้ทนราษฎร อาคารรฐัสภา 3 ซึง่
คณะกรรมาธกิารฯ ไดเ้ชญิผูแ้ทนของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.) และผูแ้ทนกองทุนเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา (ก.ย.ศ.) เขา้รว่มประชมุชีแ้จงดว้ย โดยไดจ้ดัท า
ค าชีแ้จงเสนอคณะกรรมาธกิารฯ 50 ชดุ  คณะกรรมาธกิารฯ รบัทราบค าชีแ้จงจากทุกฝ่ายแลว้เหน็ชอบกบั
การออกเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั แต่หน่วยงานทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูลควรไดม้มีาตรการหรอืมี
กฎหมายมาควบคมุการปรบัค่าใชจ้่ายทางการศกึษาใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั และควรปรบัลดคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่
รวมอยู่เป็นค่าใชจ้่ายทางการศกึษาทีไ่มใ่ช่คา่หน่วยกติใหล้ดลงหรอืเหลอืเท่าทีจ่ าเป็น ซึง่คณะกรรมาธกิารฯ 
จะไดม้หีนงัสอืถงึรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธิการ เพื่อแจง้ใหท้ราบถงึขอ้สงัเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
เพื่อน าไปแจง้ใหท้ีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทยทราบและพจิารณาต่อไป 

20 มีนาคม 2556  
เวลา 14.30 น. 

 

ท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 2 ครัง้ท่ี 23 (สมยัสามญันิติบญัญติั) ได้มีการลงมติในวาระท่ี 
1 ขัน้รบัหลกัการ ร่างพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ... ด้วยคะแนนเหน็ด้วย 386 
เสียง ไม่เหน็ด้วย 1 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง จากผูเ้ข้าร่วมประชุม 388 คน (จ านวน
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทัง้หมด 498 คน) และทีป่ระชมุยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่าง
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ... จ านวน 31 คน ประกอบดว้ย กรรมาธกิารทีค่ณะรฐัมนตรี



   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
เป็นผูเ้สนอ 5 คน ซึง่รองอธกิารบดฝี่ายวจิยัไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมาธกิารในสดัสว่นนี้ตามทีม่หาวทิยาลยั
มอบหมาย ส าหรบักรรมาธกิารทีพ่รรคการเมอืงเสนอ ประกอบดว้ย กรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทย 14 คน 
จากพรรคประชาธปิตัย์ 8 คน จากพรรคภมูใิจไทย 2 คน จากพรรคชาตไิทยพฒันา 1 คน และจาก
พรรคชาตพิฒันา-พรรคพลงัชล 1 คน โดยทีป่ระชมุเหน็ชอบใหเ้สนอแปรญตัตภิายใน 7 วนั 

21 มนีาคม 2556 มหาวทิยาลยั โดยอธกิารบด ีใหค้วามเหน็ชอบในหลกัการในการปรบัปรงุคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 5 ชดุ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท ารา่งประกาศและขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอาสยัอ านาจ
ตามความในร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ... ใหเ้หมาะสม และมอบหมายใหส้ านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการปฏบิตัริาชการ (กพร.มก.) เป็นฐานในการด าเนินการทางธุรการ รว่มกบัส านกังาน
กฏหมาย 

21 มนีาคม 2556 ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร มหีนงัสอืดว่นทีสุ่ดที ่สผ 0014/ว176  แจง้เรือ่งแต่งตัง้
คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ... พรอ้มทัง้เชญิ
ประชมุคณะกรรมาธกิารฯ นดัแรกในวนัที ่2 เมษายน 2556 ณ รฐัสภา 

22 มนีาคม 2556 ส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา มหีนงัสอืที ่สว 0012/2023 ขอขอ้มลูส าหรบัใชจ้ดัท าเอกสารประกอบการ
พจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ... ของวฒุสิภา 

2 เมษายน 2556 
เวลา 13.00 น. 

ประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ...  คร ัง้ที ่1 ณ 
หอ้งประชมุกรรมาธกิาร 3701 ชัน้ 7 อาคารรฐัสภา 3 เพื่อคดัเลอืกประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการ
ฯ พรอ้มทัง้ก าหนดปฏทินิและแนวทางการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ... 

25 เมษายน 2556 รองอธกิารบดฝี่ายวจิยั บรรยาย การเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัรา่ง พรบ.มก. ณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร์ 

30 พฤษภาคม 2556 รองอธกิารบดฝี่ายวจิยั บรรยาย การเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัรา่ง พรบ.มก. ณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
12 มถิุนายน 2556 สรปุความคบืหน้าการประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... อ่านรายละเอยีด 
19 มถิุนายน 2556 สรปุความคบืหน้าการประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... อ่านรายละเอยีด 
3 กรกฎาคม 2556 สรปุความคบืหน้าการประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... อ่านรายละเอยีด 
10 กรกฎาคม 2556 สรปุความคบืหน้าการประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... อ่านรายละเอยีด 
11 กรกฎาคม 2556 รองอธกิารบดฝี่ายวจิยั บรรยาย การเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัรา่ง พรบ.มก. ณ ส านักงานวทิยาเขต 

ก าแพงแสน 
17 กรกฎาคม 2556 สรปุความคบืหน้าการประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... อ่านรายละเอยีด 
24 กรกฎาคม 2556 โครงการชีแ้จงนโยบายการบรหิารจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นก ากบัของรฐั โดย นายกสภา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศ.ดร.นิวตั ิเรอืงพานิช รบัชมยอ้นหลงัไดท้ีน่ี่ 
31 กรกฎาคม 2556 สรปุความคบืหน้าการประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... อ่านรายละเอยีด 
14 สงิหาคม 2556 สรปุการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวสิามญั

พจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร   อ่านรายละเอยีด 
15 สงิหาคม 2556 รายงานความคบืหน้าร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... ทีป่ระชมุสภา มก. คร ัง้ที ่1-6 

https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy12-6-56.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy19-6-56.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy3-7-56.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy10-7-56.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy17-7-56.pdf
http://live.ku.ac.th/?p=3252
data/autonomy31-7-56.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy14-8-56-sapa.pdf


   

ล ำดบัเรื่องร่ำงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 

วนั เดือน ปี กิจกรรม 
อ่านรายละเอยีด 

15 สงิหาคม 2556 รายงานความคบืหน้าร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... ทีป่ระชมุคณบด ีมก. คร ัง้ที ่3-
10 อ่านรายละเอยีด 

21 สงิหาคม 2556 การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร อ่านรายละเอยีด 

28 สงิหาคม 2556 การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร อ่านรายละเอยีด 

4 กนัยายน 2556 การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร อ่านรายละเอยีด 

11 กนัยายน 2556 การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร อ่านรายละเอยีด 

18 กนัยายน 2556 การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร อ่านรายละเอยีด 

25 กนัยายน 2556 การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร อ่านรายละเอยีด 

2 ตุลำคม 2556 บนัทกึหลกัการและเหตุผล ประกอบรา่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ....อ่านรายละเอยีด 
7 ตุลำคม 2556 รองอธกิำรบดฝี่ำยวจิยัไดเ้ชญิคณะอนุกรรมกำรจดัท ำร่ำงขอ้บงัคบั ระเบยีบและประกำศทีเ่กีย่วกบัร่ำง

พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั ทัง้ 3 ชดุเขำ้รว่มรบัฟงัรำ่ง พรบ.มก.ฉบบัผ่ำนกำรพจิำรณำจำก
คณะกรรมำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร อ่านรายละเอยีด  

25 กรกฎำคม 2557 พ.ร.บ. มก. ฉบบัผ่ำนกำรพจิำรณำจำกส ำนักงำนกฤษฏกีำ  อา่นรายละเอยีด  
10 กนัยำยน 2557 ประชมุชีแ้จง ควำมคดิเหน็และควำมรูค้วำมเขำ้ใจของบคุลำกรและนิสติ มก. ต่อกำรประชมุชีแ้จงรำยละเอยีด 

รำ่งพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ..... ณ หอ้งประชมุสธุรรม อำรกีลุ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
7 เมษำยน 2558 เปิดรบัฟงัควำมคดิเหน็ของนิสติ มก. 

8 พฤษภำคม 2558 รำ่ง พ.ร.บ. มก. ผำ่นกำรพจิำรณำวำระ 3 จำกทีป่ระชมุสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำตแิลว้ และอยู่ระหวำ่ง
ด ำเนินกำรเพื่อเตรยีมประกำศใชเ้ป็นกฎหมำยต่อไป อ่ำนรำยละเอยีด 

4 มถิุนำยน 2558 อภปิรำย "กำรเตรยีมเป็นมหำวทิยำลยัในก ำกบัของรฐั “(อ่ำนต่อ) (รบัชมกำรอภปิรำยยอ้นหลงั) 

17 กรกฎำคม 2558 พระรำชบญัญตั ิมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์พ.ศ. 2558 ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 
(รำยละเอยีด)   

 

https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy14-8-56-sapa.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/report_autonomy_dean.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy21-8-56-sapa.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy28-8-56-sapa.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy4-9-56-sapa.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy11-9-56-sapa.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy18-9-56-sapa.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy25-9-56-sapa.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy_prb_02oct56(proof).pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy09-10-56.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/prb_57.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/prb_57.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/data/autonomy08-05-58-ST.pdf
https://autonomy.ku.ac.th/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/85-4-2558
https://www.youtube.com/watch?v=Dhnmrqpxeek
http://autonomy.ku.ac.th/data/ratchakitcha_KU.pdf

