ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ลำดับเรื่องเกี่ยวกับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ลำดับเรื่องเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิ ทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์
วัน เดือน ปี
28 กันยำยน 2541
ตุลำคม 2541
27 ตุลำคม 2541
7 มกรำคม 2542
17 พฤษภำคม 2542
4 - 5 มิถุนำยน 2542

15 กรกฎำคม 2542
29 กรกฎำคม 2542
ตุลำคม 2542
11 พฤศจิ กำยน 2542

23 มกรำคม 2543

28 พฤษภำคม 2543
12 มิถุนำยน 2543
25 มิถุนำยน 2543
18 สิงหำคม 2543

กิ จกรรม
ทีป่ ระชุมคณบดีให้ควำมเห็นชอบกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมแนวคิดและแนวทำง
ในกำรเตรียมควำมพร้อม ในกำรปรับเปลีย่ นรูปแบบกำรบริหำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐบำล
จัดทำเอกสำรโดยกองแผนงำนเรือ่ งแนวนโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของ มก. สูก่ ำรเป็นมหำวิทยำลัยใน
กำกับของรัฐบำล (เล่มสีเขียว) และนำออกเผยแพร่แก่บคุ ลำกรเพื่อประสำนควำมคิดและสร้ำงควำมเข้ำใจ
พื้นฐำนแก่บคุ ลำกร จำนวน 3,000 เล่ม
จัดสัมมนำวิชำกำรครังที
้ ่ 1 โดยสภำข้ำรำชกำร มก. เรือ่ ง"มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐบำล บริหำรอย่ำงไร
จึงจะไปรอด" โดยเชิญปลัดทบวงมหำวิทยำลัยและผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั มำ
บรรยำย
จัดสัมมนำวิชำกำรครังที
้ ่ 2 โดยสภำข้ำรำชกำร มก. เรือ่ ง " จัดองค์กรอย่ำงไรให้เป็นมหำวิทยำลัยในกำกับ
ของรัฐบำล" โดยเชิญอธิกำรบดี จำกมหำวิทยำลัยนเรศวร และ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
มำบรรยำย และแบ่งกลุ่มย่อยสัมมนำเกีย่ วกับแนวคิดในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ
สภำมหำวิ ทยำลัยฯ อนุมตั ิ ให้มหำวิ ทยำลัยดำเนิ นกำรเตรียมควำมพร้อมไปสู่มหำวิ ทยำลัยในกำกับ
ของรัฐ
มหำวิทยำลัยโดยกองแผนงำนจัดเสวนำระดับบริหำร เรือ่ ง "แนวทำงกำรดำเนินงำนปรับรูปแบบ
มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์เป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐบำล" และได้นำผลกำรเสวนำมำจัดทำเอกสำร
เรือ่ งหลักกำรและแนวปฏิบตั ขิ อง มก. ในกำรปรับเปลีย่ นเป็น มหำวิทยำลัยในกำกับรัฐ ปี พ.ศ. 2542 (เล่มสี
ฟ้ำ) เผยแพร่แก่บคุ ลำกรเพื่อให้ทรำบแผนกำรดำเนินงำน จำนวน 3,000 เล่ม
คณะทำงำนฯ ประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและรวบรวมควำมเห็น เริม่ ออกจดหมำยเปิดผนึกเรือ่ ง
ั บนั ได้สง่ ออกไปแล้วรวม 9 ฉบับ
มก.ในกำกับรัฐฉบับแรก ส่งให้กบั บุคลำกรทุกคน จนถึงปจจุ
มหำวิทยำลัย ประกำศแต่งตัง้ คณะกรรมกำรและคณะทำงำน เพื่อกำรปรับเปลีย่ นรูปแบบกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐบำล รวม 9 คณะ
มหำวิทยำลัยอนุมตั ใิ ห้ดำเนินโครงกำรศึกษำทำงเลือกของกำรปรับเปลีย่ นรูปแบบกำรบริหำร มก. ใน
ลักษณะของโครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูล และเสนอทำงเลือกในกำรบริหำรงำนแต่ละด้ำน รวมทัง้ กำร
ตรวจสอบเสนอด้ำนกฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
จัดตัง้ ศูนย์ประสำนกิ จกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริ หำรมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ปร.มก.) เป็น
หน่วยงำนภำยในสำนักงำนอธิกำรบดี ทำหน้ำทีป่ ระสำนงำนกับคณะกรรมกำรและคณะทำงำนที่
มหำวิทยำลัยแต่งตัง้ เพื่อดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรปรับเปลีย่ นรูปแบบ กำรบริหำรมหำวิทยำลัยและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
มหำวิทยำลัยโดยศูนย์ ปร.มก. และกองแผนงำนจัดสัมมนำระดมสมอง ครังที
้ ่ 1 เรือ่ ง กำรจัดทำแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในรูปแบบมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐบำล ผูเ้ ข้ำร่วมประกอบด้วย ผูแ้ ทน
คณะทำงำน (ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ ประธำนคณะทำงำน และเลขำนุกำร คณะทำงำน ทุกคณะ
มหำวิทยำลัย โดยศูนย์ ปร.มก. และกองแผนงำนจัดสัมมนำระดมสมอง ครังที
้ ่ 2 เรือ่ ง กำรจัดทำแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในกำกับรัฐ ผูเ้ ข้ำร่วมประกอบด้วย ผูบ้ ริหำรระดับหัวหน้ำภำควิชำขึน้ ไป
ประธำนคณะทำงำนทุกคณะประชุมพิจำรณำผลงำนทีผ่ ำ่ นมำทัง้ หมดเพื่อกำหนดกรอบแนวทำงของ
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในกำกับรัฐ

ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วัน เดือน ปี
9 กันยำยน 2543
19 มีนำคม 2544
เมษำยน - พฤษภำคม
2544
5 พฤษภำคม 2544
25 พฤษภำคม 2544
20 มิถุนำยน 2545

มีนำคม - สิงหำคม
2545
14 สิ งหำคม 2545
21 สิงหำคม 2545
10,17,24,28 กันยำยน
2545
14 ตุลำคม 2545
21 ตุลำคม 2545
28 ตุลำคม 2545
20 ธันวำคม 2545
6 มกรำคม 2546
19 สิ งหำคม 2546
มกรำคม - กุมภำพันธ์
2547
เมษำยน - พฤษภำคม

2547

กิ จกรรม
สภำข้ำรำชกำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จดั พิมพ์เผยแพร่เอกสำรผลกำรศึกษำเรือ่ งรูปแบบมหำวิทยำลัยใน
กำกับของรัฐบำลในมุมมองของสภำข้ำรำชกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำนวน 4,000 ฉบับ
สภำมหำวิทยำลัยรับทรำบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรปรับเปลีย่ นรูปแบบกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นมหำวิทยำลัยในกำกับรัฐบำล
มหำวิทยำลัยจัดประชุมชีแ้ จงหลักกำรของ มก. ในกำกับรัฐ เพื่อเตรียมกำรประชำพิจำรณ์
ศูนย์ ปร.มก. เผยแพร่เอกสำร "สำระน่ำรูเ้ กีย่ วกับกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในกำกับรัฐ"
จำนวน 9,500 เล่ม
สภำข้ำรำชกำร มก. จัดประชุมสัมมนำวิชำกำรเรือ่ ง "นโยบำยทีบ่ ุคลำกรต้องรูเ้ มือ่ มก. เป็นมหำวิทยำลัย
ในกำกับรัฐ"
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ประกำศแต่งตัง้ คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดทำประชำพิจำรณ์ ประกอบด้วย
1. นำยปรำโมทย์ ไม้กลัด
ประธำนกรรมกำร
2. รองศำสตรำจำรย์บญ
ุ สม สุวชิรตั น์
กรรมกำร
3. รองศำสตรำจำรย์ศรีอรุณ เรศำนนท์
กรรมกำร
4. ศำสตรำจำรย์พรี ะศักดิ ์ ศรีนิเวศน์
กรรมกำร
5. รองศำสตรำจำรย์วรวุฒ ิ ฤกษ์อำนวยโชค กรรมกำร
6. รองศำสตรำจำรย์สำโรจน์ แพ่งยัง
กรรมกำร
7. ประธำนสภำข้ำรำชกำร
กรรมกำร
8. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร
กรรมกำร
9. ผูช้ ว่ ยอธิกำรบดีฝ่ำยประชำสัมพันธ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะทำงำนทุกชุดจัดทำรำยละเอียดในกำรปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก/เพิม่ เติม ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบตั ิ
ต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดทำแผนดำเนินกำรระยะยำว (แผน 5 ปี) และแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
คณะกรรมกำรฯ จัดทำประชำพิ จำรณ์ ครังที
้ ่ 1/2545
แต่งตัง้ คณะทำงำนร่ำง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเกษตรศำตร์
คณะทำงำนร่ำงพระรำชบัญญัตฯิ และพิจำรณำแก้ไขร่ำง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเกษตรศำตร์ รวม 4 ครัง้
นำร่ำง พ.ร.บ. ในกำกับของรัฐ ซึง่ ผ่ำนกำรจัดทำประชำพิจำรณ์ เสนอทีป่ ระชุมคณบดี
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุ มตั ริ ำ่ ง พ.ร.บ. ในกำกับของรัฐ ซึง่ ผ่ำนกำรจัดทำประชำพิจำรณ์
มหำวิทยำลัยเสนอร่ำง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเกษตรศำตร์ ให้ทบวงมหำวิทยำลัยตรวจสอบ
ทบวงมหำวิทยำลัยเสนอร่ำง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเกษตรศำตร์ ให้สำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เสนอให้กระทรวงกำรคลัง กระทรวงมหำดไทย กระทรวงยุตธิ รรม สำนักงำน
ก.พ. สำนักงบประมำณ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ และสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร พิจำรณำควำมเห็น
คณะรัฐมนตรีมีมติ รบั หลักกำร และมีมติ ให้กำหนดหลักกำรกลำงเพื่อบัญญัติในร่ำง พ.ร.บ.
มหำวิ ทยำลัยในกำกับของรัฐทุกฉบับ
คณะทำงำนพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ปรับปรุงแก้ไขร่ำง พ.ร.บ.
มหำวิทยำลัยเกษตรศำตร์
คณะ / สำนัก / สถำบัน ประชุมรับฟังควำมคิ ดเห็นจำกบุคลำกร

ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วัน เดือน ปี
มิถุนำยน 2547
มิถุนำยน - กันยำยน
2547
5 ตุลำคม 2547
ตุลำคม 2547
12 พฤศจิกำยน 2547
17 พฤศจิ กำยน 2547
24 พฤศจิกำยน 2547
30 พฤศจิกำยน 2547
22 ธันวำคม 2547
9 มีนำคม 2548
21 เมษำยน 2548

27 เมษำยน 2548
25 พฤษภำคม
- 24 สิงหำคม 2548
4 พฤษภำคม
- 30 พฤศจิกำยน 2548
24 กุมภำพันธ์ 2549
27 พฤศจิกำยน 2549
30 พฤศจิกำยน 2549
4 มกรำคม 2550
8 มกรำคม 2550
10 มกรำคม 2550

ธันวำคม 2550
16 กรกฎำคม 2551

12 กันยำยน 2551

กิ จกรรม
มหำวิทยำลัยส่งร่ำง พ.ร.บ. ให้คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อยืนยัน โดยชีแ้ จงเหตุผลประกอบเป็นรำยมำตรำ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอควำมเห็นให้คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
คณะรัฐมนตรีสง่ เรือ่ ง ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ฉบับทีผ่ ำ่ นกำรพิจำรณำจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน มีหนังสือถึงมหำวิทยำลัย ขอข้อมูลร่ำง พ.ร.บ.
ผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยไปให้ขอ้ มูลคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน
ผ่ำนวำระแรกสภำผูแ้ ทนรำษฎร และตัง้ คณะกรรมำธิ กำรวิ สำมัญ
ประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ครังที
้ ่1
ประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ครังที
้ ่2
ประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ ครังที
้ ่ 3 เสร็จกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรในกำรพิจำรณำวำระที่ 1
มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ นำยกรัฐมนตรี และตัง้ รัฐบำลใหม่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ แจ้งว่ำได้นำเรียนเสนอรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อแจ้ง
ยืนยันร่ำง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ..... เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 เมษำยน
2548 ต่อไปแล้ว
สภำผูแ้ ทนรำษฎรรับหลักกำรวำระที่ 1 และแต่งตัง้ คณะกรรมำธิ กำรวิ สำมัญพิ จำรณำแปรญัตติ
คณะอนุ กรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรียงรำยมำตรำ และประเด็นที่
กรรมำธิกำรมอบหมำย
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำแปรญัตติครบทุกมำตรำ และมอบเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั สภำ ผูแ้ ทนกฤษฎีกำ
ผูแ้ ทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และผูแ้ ทนมหำวิทยำลัย ตรวจสอบเพื่อพิจำรณำในวำระที่ 2
ยุบสภำผูแ้ ทนรำษฎร มีผลทำให้ร่ำง พ.ร.บ. เป็ นอันตกไป จะเริ่ มได้เมื่อมีสภำผูแ้ ทนรำษฎรใหม่
สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ควำมเห็นชอบร่ำง พ.ร.บ. ฉบับทีผ่ ำ่ นกำรตรวจพิจำรณำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
มหำวิทยำลัยแจ้งยืนยันกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐไปยังเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
มหำวิ ทยำลัยชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับนิ สิต ในรอบกำรพิ จำรณำใหม่ ครังที
้ ่1
รัฐบำลกำหนดนโยบำยแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ 5 ข้อ
มหำวิ ทยำลัยได้ชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับนิ สิต ในรอบกำรพิ จำรณำใหม่ ครังที
้ ่ 2 ในกำรเสวนำ เรื่อง
“กำรออกนอกระบบของมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์” จัดโดยสภำผูแ้ ทนนิ สิต องค์กำรนิ สิต
มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์
สภำนิ ติบญ
ั ญัติแห่งชำติ (สนช.) ยังไม่นำร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... เข้ำ
สู่กำรพิ จำรณำ
มหำวิทยำลัยมีคำสั ่งที่ 2718/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2551 แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงประกำศ
และข้อบังคับ ทีอ่ อกโดยอำศัยอำนำจตำมควำมในร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรกำรจัดทำร่ำงประกำศ และข้อบังคับทีอ่ อกโดยอำศัยอำนำจตำมควำมในร่ำง
พระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำมคำสั ่งมก. ที่ 2718/2551
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2551 ในกำรประชุมครังที
้ ่ 1/2551 ได้พิจำรณำแนวทำงในกำรจัดทำร่ำงประกำศ
และข้อบังคับประกอบร่ำงพระรำชบัญญัตฯิ และกำหนดขันตอนและแนวทำงกำรจั
้
ดทำร่ำงประกำศ

ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วัน เดือน ปี
6 ตุลำคม 2551

พฤศจิกำยน 2551

7 ธันวำคม 2551

2 มิถุนำยน 2552
29 มกรำคม 2553
8 เมษำยน 2554
14 มิถุนำยน 2554

25 กรกฎำคม 2554

28 กรกฎำคม 2554

3 สิงหำคม 2554

กิ จกรรม
ที่ประชุมคณบดี ในกำรประชุมครังที
้ ่ 14/2551 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2551 รับทรำบแนวทำงในกำร
ดำเนิ นกำรจัดทำร่ำงประกำศ และข้อบังคับประกอบร่ำงพระรำชบัญญัติฯ และมอบผูอ้ ำนวยกำร
สำนักงำนกฎหมำยประสำนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และมอบ
ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ ำที่ประสำนกองกำรเจ้ำหน้ ำที่ของมหำวิ ทยำลัยต่ำงๆ เพื่อประสำน
ข้อมูลและข้อคิ ดเห็น และขอควำมร่วมมือจำกทุกหน่ วยงำนนำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจำหน่ วยงำน กรณี ที่มีข้อคิ ดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ขอให้รวบรวมเสนอมำยังรองอธิ กำรบดี
ฝ่ ำยอำนวยกำรเพื่อนำเสนอมหำวิ ทยำลัยพิ จำรณำต่อไป
มหำวิทยำลัยมีหนังสือถึงเลขำธิกำรทีป่ ระชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เพื่อขอให้พจิ ำรณำให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เป็นหน่วยงำนกลำงในกำร
รวบรวมข้อมูลและประสำนในกำรให้ขอ้ มูลด้ำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรปรับเปลีย่ นสถำนะของมหำวิทยำลัยและ
สถำบันของรัฐ เป็นมหำวิทยำลัยและสถำบันในกำกับของรัฐ ให้กบั มหำวิทยำลัยและสถำบันอุดมศึกษำใน
สังกัด สกอ. ทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรปรับเปลีย่ นสถำนะไปแล้ว หรือทีอ่ ยู่ในระหว่ำงกำรเตรียมกำรในกำรปรับเปลีย่ น
สถำนะ
ทีป่ ระชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รับดำเนินกำรตำมข้อเสนอของมหำวิทยำลัย ทีเ่ สนอขอให้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวมข้อมูล และประสำนกำรให้ขอ้ มูล
ด้ำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
มหำวิทยำลัยมีหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำขอทรำบควำมคืบหน้ำว่ำ ร่ำง
พระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในขันตอนใด
้
มหำวิทยำลัยมีหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำขอทรำบควำมคืบหน้ำว่ำ ร่ำง
พระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำในขันตอนใด
้
มหำวิทยำลัยมีหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำขอทรำบควำมคืบหน้ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐว่ำเป็นประกำรใด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแจ้งควำมคืบหน้ำในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัย
ว่ำหำกต้องกำรจะเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เพื่อให้รฐั สภำพิจำรณำต่อไป ขอให้
แจ้งยืนยันมำยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพื่อดำเนินกำรส่งร่ำงพระรำชบัญญัตฉิ บับดังกล่ำว
ไปยังสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครังหนึ
้ ่ง
สภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครังที
้ ่ 7/2554 เมือ่ วันที่ 25 กรกฎำคม 2554 พิจำรณำแล้ว ขอแจ้งยืนยัน
ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำนำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ฉบับที่
ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำไปยังสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีต่อไป
สภำมหำวิทยำลัย แต่งตัง้ คณะทำงำนพิจำรณำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... โดยคณะทำงำนมีหน้ำทีพ่ จิ ำรณำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุง ร่ำง
พระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง และให้เกิด
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ทัง้ นี้ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของ
มหำวิทยำลัยในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในชันกำรพิ
้
จำรณำร่ำงกฎหมำยของ
รัฐสภำ
มหำวิทยำลัยมีหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแจ้งยืนยันกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครังที
้ ่ 7/2554 เมือ่ วันที่ 25 กรกฎำคม
2554

ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วัน เดือน ปี
31 มกรำคม 2555

3 กุมภำพันธ์ 2555

13 มีนำคม 2555

4 เมษำยน 2555

23 เมษำยน 2555
24 เมษำยน 2555

15 พฤษภำคม 2555

28 พฤษภำคม 2555

29 พฤษภำคม 2555

กิ จกรรม
มหำวิ ทยำลัยมีหนังสือถึงเลขำธิ กำรคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ แจ้งยืนยันร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. .... ฉบับที่ผำ่ นกำรตรวจพิ จำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎี กำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) แจ้งว่ำกำรปรับเปลี่ยนสถำนภำพมหำวิ ทยำลัยที่
เป็ นส่วนรำชกำร ไปเป็ นมหำวิ ทยำลัยในกำกับของรัฐ ไม่ได้ถกู กำหนดให้เป็ นนโยบำยของรัฐบำลที่
ได้แถลงต่อรัฐสภำ จึงยังไม่สำมำรถดำเนิ นกำรต่อไปได้ อย่ำงไรก็ดี สกอ. ได้รำยงำนร่ำง
พระรำชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถำนภำพมหำวิ ทยำลัยที่เป็ นส่วนรำชกำรไปเป็ นมหำวิ ทยำลัยในกำกับ
ของรัฐเพื่อให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิ กำรพิ จำรณำและมอบนโยบำยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว
แล้ว
มหำวิทยำลัยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรจัดทำร่ำงประกำศและข้อบังคับ ทีอ่ อกโดยอำศัย
อำนำจตำมควำมในร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อให้
กำรดำเนินกำรในกำรจัดทำร่ำงประกำศและข้อบังคับฯ ดำเนินไปด้วยควำมต่อเนื่อง จึงได้มคี ำสั ่งที่
644/2555 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2555 แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงประกำศ และข้อบังคับ ทีอ่ อกโดย
อำศัยอำนำจตำมควำมในร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ขึน้ ใหม่ โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่
1. จัดทำร่ำงประกำศ และข้อบังคับทีอ่ อกโดยอำศัยอำนำจตำมควำมในร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อนำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์พจิ ำรณำต่อไป
2. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรใดๆ อันอยู่ในหน้ำทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมำยตำมคำสั ่งนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ แจ้งว่ำรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิกำรเห็นควรสอบถำมมำยัง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอให้สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พจิ ำรณำยืนยันในกำรทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
สถำนภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไปเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐแล้วหรือไม่ อย่ำงไร
สภำมหำวิ ทยำลัย ในกำรประชุมครังที
้ ่ 4/2555 พิ จำรณำแล้ว ขอยืนยันที่จะปรับเปลี่ยนสถำนภำพ
มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ไปเป็ นมหำวิ ทยำลัยในกำกับของรัฐ
มหำวิทยำลัยมีหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ แจ้งยืนยันกำรปรับเปลีย่ นสถำนภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไปเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ตำมมติสภำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุม
ครังที
้ ่ 4/2555 เมือ่ วันที่ 23 เมษำยน 2555
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มีบนั ทึกที่ ศธ 0509.6(1.11)/7274 แจ้งว่ำ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรสอบถำมควำมเห็นบุคลำกรและประชำคม
ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วำ่ ยังไม่ครอบคลุมในทุกภำคส่วน สกอ. จึงขอให้มหำวิทยำลัย
ดำเนินกำรสอบถำมและทำควำมเข้ำใจกับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยในทุกภำคส่วน และเปิ ดโอกำสให้แสดง
ควำมคิดเห็นก่อนทีจ่ ะยืนยันให้ดำเนินกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ต่อไป
สภำมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครังที
้ ่ 5/2555 มีมติ ยืนยันที่จะปรับเปลี่ยนสถำนภำพ
มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ไปเป็ นมหำวิ ทยำลัยในกำกับของรัฐ และให้มหำวิ ทยำลัยดำเนิ นกำร
ต่อไป
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีบนั ทึกที่ ศธ 0513.10121/8815 ถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
แจ้งมติสภำมหำวิทยำลัยทีข่ อยืนยันกำรปรับเปลีย่ นสถำนภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไปเป็น
มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ และขอให้ สกอ. นำร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป

ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วัน เดือน ปี
25 มิถุนำยน 2555

30 กรกฎำคม 2555

1 สิ งหำคม 2555

21 สิ งหำคม 2555

22 สิงหำคม 2555

3 กันยำยน 2555

11 กันยำยน 2555

กิ จกรรม
ประธำนคณะทำงำนพิจำรณำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พ.ศ. ... รำยงำนผลกำรพิจำรณำเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พ.ศ. ... ซึง่ เป็นผลจำกกำรประชุมคณะทำงำนฯ 2 ครัง้ (20 กันยำยน 2554 และ 14 มีนำคม 2555) ให้นำยก
สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พจิ ำรณำ (บันทึกที่ ศธ 0513.10121/10691)
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มีบนั ทึกที่ ศธ 0509.6(1.11)/134
ถึงสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำอนุมตั ริ ำ่ งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... (ฉบับทีผ่ ำ่ นกำรตรวจของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ซึง่ เป็ น
เรือ่ งค้ำงเดิม) เพื่อเสนอรัฐสภำพิจำรณำต่อไป
องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (ไทย พี บี เอส) จัดรำยกำรเวที
สำธำรณะ บันทึกเทปรำยกำรเรื่อง “อนำคตอุดมศึกษำไทย กับ ม. นอกระบบ” ณ มหำวิ ทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ เพื่อเผยแพร่ออกอำกำศในวันเสำร์ที่ 11 และ 18 สิ งหำคม 2555 โดยมีผ้แู ทน
หน่ วยงำน ตลอดจนบุคลำกร/นิ สิตนักศึกษำ จำกฝ่ ำยต่ ำงๆ ประกอบด้วย สกอ.
มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิ ทยำลัยขอนแก่น มหำวิ ทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิ ทยำลัยรำชภัฎ
สวนสุนันทำ มหำวิ ทยำลัยบูรพำ มหำวิ ทยำลัยศิ ลปำกร นักวิ ชำกำรอิ สระ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผู้ที่
สนใจเข้ำร่วมทำควำมเข้ำใจและแลกเปลี่ยนควำมเห็น
ตอน 1 ออกอากาศในวันเสาร์ที ่ 11 สิงหาคม 2555
http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=2153&action=search&ctype=2&pname=88&stype=2&ap=false
ตอน 2 ออกอากาศในวันเสาร์ที ่ 18 สิงหาคม 2555
http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=2200&action=search&ctype=2&pname=88&stype=2&ap=false
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิ จำรณำแล้ว ตำมที่กระทรวงศึกษำธิ กำรเสนอ และส่งให้
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร ก่อนเสนอสภำผูแ้ ทนรำษฎรพิ จำรณำต่อไป
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 0503/22254 ถึงรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร แจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีทใี่ ห้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... พร้อมทัง้ แนบ
ควำมเห็นของสำนักงำน ก.พ. สำนักงำน ก.พ.ร. สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และสำนักงบประมำณ
ให้ทรำบด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มีบนั ทึกที่ ศธ 0509.6(1.11)/13603 แจ้งให้มหำวิทยำลัย
ทรำบว่ำ มีเรือ่ งร้องเรียนทีส่ ง่ มำจำกสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี รหัสเรือ่ งที่ นร 01550014747 ลงวันที่
23 สิงหำคม 2555 ขอให้ยบั ยัง้ กำรผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ซึง่ สกอ.
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ว และได้มกี ำรส่งเรือ่ งไปยังคณะกรรมกำรประสำนงำน
สภำผูแ้ ทนรำษฎรพิจำรณำ ก่อนเสนอสภำผูแ้ ทนรำษฎรพิจำรณำต่อไปแล้ว ดังนัน้ จึงเห็นควรแจ้งให้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พจิ ำรณำดำเนินกำรให้ควำมรูแ้ ละทำควำมเข้ำใจกับนิสติ และประชำคมของ
มหำวิทยำลัย ทัง้ ในส่วนของเนื้อหำของร่ำงพระรำชบัญญัติ รวมทัง้ ผลดีและผลเสียของกำรปรับเปลีย่ น
สถำนภำพจำกส่วนรำชกำรไปเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ตลอดจนข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงรอบด้ำน
และเปิดโอกำสให้มกี ำรแสดงควำมคิดเห็นว่ำจะดำเนินกำรในเรือ่ งต่ำงๆ อย่ำงไร ต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มีบนั ทึกที่ ศธ 0509.6(1.11)/14101 แจ้งเรือ่ งมติ
คณะรัฐมนตรีทใี่ ห้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. .ให้มหำวิทยำลัยทรำบ

ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วัน เดือน ปี
18 กันยำยน 2555

กันยำยน 2555

16 มกรำคม 2556

17 มกรำคม 2556

18 มกรำคม 2556

21 มกรำคม 2556

23 มกรำคม 2556

29 มกรำคม 2556

กิ จกรรม
ฝ่ ำยกิ จกำรนิ สิต มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ และสภำนิ สิตมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดเวทีสำน
เสวนำ เรื่อง “ม. นอกระบบ” เพื่อชี้แจงและทำควำมเข้ำใจ ตลอดจนรับฟังควำมคิ ดเห็นจำกนิ สิต
และประชำคม ณ อำคำรเทพศำสตร์สถิ ตย์ มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิ ทยำเขตบำงเขน
มหำวิ ทยำลัยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคืบหน้ ำเกี่ยวกับกำรพิ จำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... สู่ประชำคม โดยผ่ำนทำงระบบ KU e-News และเปิ ดช่องทำง
สื่อสำรข้อมูลทำง Website https://autonomy.ku.ac.th/
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมหี นังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0404/ว.649 ขอเชิญมหำวิทยำลัยชีแ้ จงหรือให้
ควำมเห็นเกีย่ วกับร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ต่อคณะอนุกรรมกำรกลั ่นกรอง
ร่ำงกฏหมำยของคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฏร (วิปรัฐบำล) ทีร่ ฐั สภำ ในวันพฤหัสบดีที่ 17
มกรำคม 2556 ณ ห้องประชุมกรรมำธิกำร ชัน้ 2 อำคำรรัฐสภำ 1 รัฐสภำ ซึง่ อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้รอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั พร้อมด้วยสำนักงำนกฎหมำย เป็นผูแ้ ทนมหำวิทยำลัย ไปชีแ้ จง พร้อมเอกสำร 30 ชุด
ผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั และผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกฏหมำย
พร้อมทัง้ เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนกฎหมำย เข้ำชีแ้ จงเกีย่ วกับร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พ.ศ…. ต่อคณะอนุ กรรมกำรกลั ่นกรองร่ำงกฏหมำยของคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฏร (วิป
รัฐบำล) ทีร่ ฐั สภำ และรับข้อสังเกตุของคณะอนุกรรมกำรฯ มำดำเนินกำรแก้ไข ร่วมกับผูแ้ ทนสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและผูแ้ ทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฏร (วิปรัฐบำล) โดยด่วนต่อไป
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีมหี นังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0404/ว.809 ขอเชิญมหำวิทยำลัยชีแ้ จงหรือให้
ควำมเห็นเกีย่ วกับร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมกำรประสำนงำน
สภำผูแ้ ทนรำษฏร (วิปรัฐบำล) ทีร่ ฐั สภำ ในวันจันทร์ที่ 21 มกรำคม 2556 ณ ห้องประชุม 501 ชัน้ 5 ตึก
บัญชำกำร ทำเนียบรัฐบำล ซึง่ อธิกำรบดีได้มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั พร้อมด้วยสำนักงำน
กฎหมำย เป็นผูแ้ ทนมหำวิทยำลัย ไปชีแ้ จง พร้อมเอกสำร 90 ชุด
ผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั และผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกฏหมำย
พร้อมทัง้ เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนกฎหมำย เข้ำชีแ้ จงร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ต่อ
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฏร (วิปรัฐบำล) ณ ห้องประชุม 501 ชัน้ 5 ตึกบัญชำกำร ทำเนียบ
รัฐบำล พร้อมทัง้ ตอบข้อซักถำมและรับข้อสังเกตุของคณะกรรมกำรฯ มำดำเนินกำรแก้ไข ร่วมกับผูแ้ ทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและผูแ้ ทนสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฏร (วิปรัฐบำล) อีกครัง้ หนึ่งในวันพุธที่ 23 มกรำคม 2556 ต่อไป
ผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั และผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกฏหมำย
พร้อมทัง้ เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนกฎหมำย เข้ำชีแ้ จงร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ต่อ
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฏร (วิปรัฐบำล) ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไข ตำมมติคณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฏร (วิปรัฐบำล) พร้อมทัง้ ตอบข้อซักถำม ณ ห้องประชุม อำคำรรัฐสภำ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.... ที่มีกำรแก้ไข
ตำมที่คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฏร (วิ ปรัฐบำล) เสนอ และให้เสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ต่อสภำผูแ้ ทนรำษฎร เป็ นเรื่องเร่งด่วน
นำยกรัฐมนตรีมหี นังสือ ที่ นร 0503/2470 ถึงประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร เพื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... พร้อมด้วยบันทึกหลักกำรและเหตุผล และบันทึกวิเครำะห์สรุป
สำระสำคัญทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจัดทำขึน้ เพื่อให้ประธำนสภำผูแ้ ทนรำษฎรนำเสนอสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร พิจำรณำเป็นเรือ่ งด่วน ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยต่อไป

ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วัน เดือน ปี
8 กุมภำพันธ์ 2556

กิ จกรรม
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร มีหนังสือด่วนมำก ที่ สผ 0034/ผ 91 เชิญสมำขิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร
ร่วมกำรประชุมสภำผูแ้ ทนรำษฎร ครังที
้ ่ 13 (สมัยสำมัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ ในวันพุธที่ 13 กุมภำพันธ์ 2556 และ
ครังที
้ ่ 14 (สมัยสำมัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 พร้อมทัง้ แจ้งระเบียบวำระกำร
ประชุม ซึง่ ปรำกฏวำระร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... บรรจุในเรือ่ งทีท่ ปี่ ระชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึน้ มำพิจำรณำก่อน ลำดับที่ 11
ข้อมูลการเชิญประชุมและข้อมูลร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... ทีเ่ สนอเข้าสูก่ าร
พิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎร :: https://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=37

13 กุมภำพันธ์ 2556

ประชุมสภำผูแ้ ทนรำษฎร ครังที
้ ่ 13 (สมัยสำมัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ ซึง่ ปรำกฏวำระ ร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ยังไม่ได้รบั กำรพิจำรณำ จนกระทั ่งประธำนสั ่งปิ ดกำรประชุม จึงต้อง
เลื่อนกำรพิจำรณำไปในกำรประชุมครังถั
้ ดไป ซึง่ จะปรำกฏในระเบียบวำระทีต่ รวจสอบได้ทำง Website ของ
สภำผูแ้ ทนรำษฎร https://edoc.parliament.go.th
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน มีหนังสือเชิญผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยไปให้ขอ้ มูลในเรือ่ ง
เกีย่ วกับร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ซึง่ จะเข้ำสูก่ ำรพิจำรณำของสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร โดยเชิญผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสติ และผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เข้ำร่วมให้
ข้อมูลด้วย ในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2556 ณ รัฐสภำ
ผูแ้ ทนมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั และผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนกฏหมำย พร้อมทัง้
เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนกฎหมำย ไปให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถำมคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน
ในเรื่องเกีย่ วกับร่ำงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ซึ่งจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร พร้อมกับผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสติ และผูแ้ ทนมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ณ ห้อง
ประชุ ม คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่ ว มฝ่ ำ ยค้ ำ น ชัน้ 3 อำคำรรัฐ สภำ 1 โดยร่ ำ งของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ถูกบรรจุไว้ในระเบียบวำระลำดับที่ 5 ของกำรประชุมชุดที่ 24 ปี ที่ 2 ครัง้ ที่ 17
(สมัยสำมัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ วันพุธที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2556 เวลำ 13.00 น. ณ อำคำรรัฐสภำ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั ได้รบั กำรประสำนงำนทำงโทรศัพท์จำก นำยอุดมเดช รัตนเสถียร กรรมกำรและอดีต
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร (วิปรัฐ บำล) ขอให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำรรับฟ งั
ควำมคิดเห็น และท ำควำมเข้ำใจกับผูเ้ กีย่ วข้อ ง เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติม หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พ.ศ. ... ก่อน เพื่อจะได้นำไปประกอบกำรพิจำรณำของสภำผูแ้ ทนรำษฎร ซึ่งคำดว่ำจะเป็ นวันที่ 6 มีนำคม
พ.ศ.2556 ทัง้ นี้ ยังได้รบั แจ้งว่ำ วิปรัฐบำลเคยแจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนคัดค้ำนร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ทรำบและไป
ประสำนงำนกับมหำวิทยำลัย เพื่อดำเนินกำร แต่มไิ ด้มกี ำรประสำนงำน ประกอบกับวิปรัฐบำลมิได้มกี ำร
ติดต่อประสำนงำนกับมหำวิทยำลัยในเรื่องนี้ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั จึงขอให้วปิ รัฐบำลทำหนังสือแจ้งให้
มหำวิทยำลัยทรำบ เพื่อจะได้ดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวิปรัฐบำล
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั รำยงำนควำมคืบหน้ำเกีย่ วกับกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ... ซึง่ จะเข้ำสูก่ ำรพิจำรณำของสภำผูแ้ ทนรำษฎร ให้ทปี่ ระชุมสภำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในครำวประชุมครังที
้ ่ 2/2556 ทรำบ
มหำวิทยำลัยได้รบั หนังสือจำกสำนักประสำนงำนกำรเมือง สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร (นำยอำนวย คลังผำ) แจ้งว่ำ ด้วยคณะกรรมกำร
ประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร (วิปรัฐบำล) ได้มกี ำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับมหำวิทยำลัยใน
กำกับของรัฐซึง่ จะเสนอให้สภำผูแ้ ทนรำษฎรพิจำรณำนัน้ วิปรัฐบำลได้กำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำในสภำ
ผูแ้ ทนรำษฎร โดยวำงหลักกำรในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตใิ นทีป่ ระชุมสภำผูแ้ ทนรำษฎรไว้วำ่ กรณี
ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยใดทีย่ งั มีผคู้ ดั ค้ำนหรือไม่เห็นด้วย ขอให้มหำวิทยำลัยได้จดั ให้มกี ำรรับฟงั

22 กุมภำพันธ์ 2556

26 กุมภำพันธ์ 2556
เวลำ 10.00-12.30 น.

26 กุมภำพันธ์ 2556
เวลำ 12.30 น.

26 กุมภำพันธ์ 2556
เวลำ 13.30 น.
26 กุมภำพันธ์ 2556
เวลำ 16.30 น.

ลำดับเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วัน เดือน ปี

27 กุมภำพันธ์ 2556

28 กุมภาพันธ์ 2556

1 มีนำคม 2556

4 มีนำคม 2556

6 มีนำคม 2556

20 มีนาคม 2556
เวลา 14.30 น.

กิ จกรรม
ควำมคิดเห็น หรือจัดประชำพิจำรณ์ หรือทำควำมเข้ำใจกับผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ำยก่อน แล้วแจ้งให้วปิ รัฐบำล
ทรำบ เพื่อจะได้พจิ ำรณำในทีป่ ระชุมสภำผูแ้ ทนรำษฎรต่อไป
อธิกำรบดีมอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั และรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสติ และพัฒนำกำยภำพ
ดำเนินกำรรับฟงั ควำมคิดเห็นและสร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่ วกับร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พ.ศ. ... โดยด่วน ตำมทีป่ ระธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฎรแจ้งมำ ซึง่ กำหนดเป็นวันที่
28 กุมภำพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกลุ ชัน้ 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตบำงเขน โดยให้มกี ำรถ่ำยทอดกำรรับฟงั ควำมคิดเห็นดังกล่ำวไปทุกวิทยำเขต พร้อมทัง้ ถ่ำยทอด
ผ่ำน Nontri Live ทำง Internet เพื่อให้นิสติ และบุคลำกร ตลอดจนผูส้ นใจ ทีอ่ ำจไม่สำมำรถมำร่วมกำรรับฟงั
ได้ทหี่ อ้ งประชุม จะได้รบั ทรำบผ่ำนทำง Internet พร้อมกันนี้ ยังได้ประชำสัมพันธ์ให้นิสติ ทรำบ ผ่ำนทำง
ประกำศ ทำง SMS และช่องทำงกำรสือ่ สำรผ่ำนองค์กรนิสติ พร้อมทัง้ เชิญบุคลำกรเข้ำร่วมกำรรับฟงั ควำม
คิดเห็น โดยแจ้งให้ทรำบโดยตรงถึงบุคลำกรทุกคน ทำง e-mail เพื่อจะได้ประมวลข้อคิดเห็นเสนอต่อ
ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผูแ้ ทนรำษฎร ในวันจันทร์ที่ 4 มีนำคม 2556 ต่อไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จดั การรับฟงั ความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้ ถ่ายทอดสัญญาณการดาเนินการ
ดังกล่าวไปยังทุกวิทยาเขต และยังได้ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายนนทรี (Nontri Live) ทางระบบอินเตอร์เน็ท
ด้วย ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมนี้รวม 1,199 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สง่ สรุปรายงานการจัดการรับฟงั ความคิดเห็นและเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเอกสาร
และแผนบันทึกข้อมูล CD ของกิจกรรมทีด่ าเนินการ ให้ประธานคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ั
ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปญหาหนี
้สนิ แห่งชาติ สภาผูแ้ ทนราษฎร เชิญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้
ข้อมูลชีแ้ จง เนื่องจากมีนิสติ นักศึกษาคัดค้านการนามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ โดยเกรงว่าจะมีการปรับขึน้
ั
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาให้นิสติ นักศึกษาทีม่ ฐี านะยากจนได้รบั ผลกระทบจนเกิดปญหาหนี
้สนิ
่
อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝายวิจยั และผูอ้ านวยการสานักงานกฎหมายเป็ นผูแ้ ทนมหาวิทยาลัย
ั
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปญหาหนี
้สนิ แห่งชาติ สภาผูแ้ ทนราษฎร อาคารรัฐสภา 3 ซึง่
คณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญผูแ้ ทนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และผูแ้ ทนกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.) เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงด้วย โดยได้จดั ทา
คาชีแ้ จงเสนอคณะกรรมาธิการฯ 50 ชุด คณะกรรมาธิการฯ รับทราบคาชีแ้ จงจากทุกฝ่ายแล้วเห็นชอบกับ
การออกเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ แต่หน่วยงานทีม่ หี น้าทีก่ ากับดูแลควรได้มมี าตรการหรือมี
กฎหมายมาควบคุมการปรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้มมี าตรฐานเดียวกัน และควรปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
รวมอยู่เป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทีไ่ ม่ใช่คา่ หน่วยกิตให้ลดลงหรือเหลือเท่ าทีจ่ าเป็น ซึง่ คณะกรรมาธิการฯ
จะได้มหี นังสือถึงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ
เพื่อนาไปแจ้งให้ทปี่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทราบและพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ชุดที่ 24 ปี ที่ 2 ครังที
้ ่ 23 (สมัยสามัญนิ ติบญ
ั ญัติ) ได้มีการลงมติ ในวาระที่
1 ขันรั
้ บหลักการ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ... ด้วยคะแนนเห็นด้วย 386
เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง จากผูเ้ ข้าร่วมประชุม 388 คน (จานวน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ หมด 498 คน) และทีป่ ระชุมยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ... จานวน 31 คน ประกอบด้วย กรรมาธิการทีค่ ณะรัฐมนตรี
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วัน เดือน ปี

21 มีนาคม 2556

21 มีนาคม 2556

22 มีนาคม 2556
2 เมษายน 2556
เวลา 13.00 น.
25 เมษายน 2556
30 พฤษภาคม 2556
12 มิถุนายน 2556
19 มิถุนายน 2556
3 กรกฎาคม 2556
10 กรกฎาคม 2556
11 กรกฎาคม 2556
17 กรกฎาคม 2556
24 กรกฎาคม 2556
31 กรกฎาคม 2556
14 สิงหาคม 2556
15 สิงหาคม 2556

กิ จกรรม
เป็นผูเ้ สนอ 5 คน ซึง่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนนี้ตามทีม่ หาวิทยาลัย
มอบหมาย สาหรับกรรมาธิการทีพ่ รรคการเมืองเสนอ ประกอบด้วย กรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทย 14 คน
ั 8 คน จากพรรคภูมใิ จไทย 2 คน จากพรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน และจาก
จากพรรคประชาธิปตย์
พรรคชาติพฒ
ั นา-พรรคพลังชล 1 คน โดยทีป่ ระชุมเห็นชอบให้เสนอแปรญัตติภายใน 7 วัน
มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี ให้ความเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงคณะกรรมการและ
คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ 5 ชุด ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาร่างประกาศและข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาสัยอานาจ
ตามความในร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ... ให้เหมาะสม และมอบหมายให้สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ (กพร.มก.) เป็นฐานในการดาเนินการทางธุรการ ร่วมกับสานักงาน
กฏหมาย
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร มีหนังสือด่วนทีส่ ุดที่ สผ 0014/ว176 แจ้งเรือ่ งแต่งตัง้
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ... พร้อมทัง้ เชิญ
ประชุมคณะกรรมาธิการฯ นัดแรกในวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ รัฐสภา
สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา มีหนังสือที่ สว 0012/2023 ขอข้อมูลสาหรับใช้จดั ทาเอกสารประกอบการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ... ของวุฒสิ ภา
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ... ครังที
้ ่1ณ
ห้องประชุมกรรมาธิการ 3701 ชัน้ 7 อาคารรัฐสภา 3 เพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการ
ฯ พร้อมทัง้ กาหนดปฏิทนิ และแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ...
ั
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั บรรยาย การเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับร่าง พรบ.มก. ณ คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั บรรยาย การเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับร่าง พรบ.มก. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... อ่านรายละเอียด
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... อ่านรายละเอียด
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... อ่านรายละเอียด
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... อ่านรายละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั บรรยาย การเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับร่าง พรบ.มก. ณ สานักงานวิทยาเขต
กาแพงแสน
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... อ่านรายละเอียด
โครงการชีแ้ จงนโยบายการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกากับของรัฐ โดย นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.ดร.นิวตั ิ เรืองพานิช รับชมย้อนหลังได้ทนี่ ี่
สรุปความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... อ่านรายละเอียด
สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... สภาผูแ้ ทนราษฎร อ่านรายละเอียด
รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ทีป่ ระชุมสภา มก. ครังที
้ ่ 1-6
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วัน เดือน ปี
15 สิงหาคม 2556
21 สิงหาคม 2556
28 สิงหาคม 2556
4 กันยายน 2556
11 กันยายน 2556
18 กันยายน 2556
25 กันยายน 2556
2 ตุลำคม 2556
7 ตุลำคม 2556

25 กรกฎำคม 2557
10 กันยำยน 2557
7 เมษำยน 2558
8 พฤษภำคม 2558
4 มิถุนำยน 2558

17 กรกฎำคม 2558

กิ จกรรม
อ่านรายละเอียด
รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ทีป่ ระชุมคณบดี มก. ครังที
้ ่ 310 อ่านรายละเอียด
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... สภาผูแ้ ทนราษฎร อ่านรายละเอียด
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... สภาผูแ้ ทนราษฎร อ่านรายละเอียด
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... สภาผูแ้ ทนราษฎร อ่านรายละเอียด
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... สภาผูแ้ ทนราษฎร อ่านรายละเอียด
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... สภาผูแ้ ทนราษฎร อ่านรายละเอียด
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... สภาผูแ้ ทนราษฎร อ่านรายละเอียด
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....อ่านรายละเอียด
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั ได้เชิญคณะอนุ กรรมกำรจัดทำร่ำงข้อบังคับ ระเบียบและประกำศทีเ่ กีย่ วกับร่ำง
พระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ทัง้ 3 ชุดเข้ำร่วมรับฟงั ร่ำง พรบ.มก.ฉบับผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร อ่านรายละเอียด
พ.ร.บ. มก. ฉบับผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสำนักงำนกฤษฏีกำ อ่านรายละเอียด
ประชุมชีแ้ จง ควำมคิดเห็นและควำมรูค้ วำมเข้ำใจของบุคลำกรและนิสติ มก. ต่อกำรประชุมชีแ้ จงรำยละเอียด
ร่ำงพระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ..... ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกลุ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เปิดรับฟงั ควำมคิดเห็นของนิสติ มก.
ร่ำง พ.ร.บ. มก. ผ่ำนกำรพิจำรณำวำระ 3 จำกทีป่ ระชุมสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติแล้ว และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรเพื่อเตรียมประกำศใช้เป็นกฎหมำยต่อไป อ่ำนรำยละเอียด
อภิปรำย "กำรเตรียมเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ “(อ่ำนต่อ) (รับชมกำรอภิปรำยย้อนหลัง)

พระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2558 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
(รำยละเอียด)

