สรุปการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
................................
วัน เดือน ป
28 กันยายน 2541
ตุลาคม 2541

27 ตุลาคม 2541

7 มกราคม 2542

17 พฤษภาคม 2542
4 - 5 มิถุนายน 2542

15 กรกฎาคม 2542

29 กรกฎาคม 2542
17 สิงหาคม 2542

กิจกรรม
ที่ประชุมคณบดีใหความเห็นชอบกําหนดนโยบายและแนวทางในการเตรียมความพรอมแนวคิดและแนวทาง
ในการเตรียมความพรอม ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
จัดทําเอกสารโดยกองแผนงานเรื่องแนวนโยบายและแผนการดําเนินงานของ มก. สูการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐบาล (เลมสีเขียว) และนําออกเผยแพรแกบุคลากรเพื่อประสานความคิดและสรางความเขาใจ
พื้นฐานแกบุคลากร จํานวน 3,000 เลม
จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 โดยสภาขาราชการ มก. เรื่อง"มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล บริหารอยางไร
จึงจะไปรอด" โดยเชิญปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมา
บรรยาย
จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 โดยสภาขาราชการ มก. เรื่อง " จัดองคกรอยางไรใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐบาล" โดยเชิญอธิการบดี จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มาบรรยาย และแบงกลุมยอยสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารงานดานตางๆ
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเตรียมความพรอมไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจัดเสวนาระดับบริหาร เรื่อง "แนวทางการดําเนินงานปรับรูปแบบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล" และไดนําผลการเสวนามาจัดทําเอกสารเรื่องหลักการ
และแนวปฏิบัติของ มก. ในการปรับเปลี่ยนเปน มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ ป พ.ศ. 2542 (เลมสีฟา) เผยแพร
แกบุคลากรเพื่อใหทราบแผนการดําเนินงาน จํานวน 3,000 เลม
คณะทํางานฯ ประชาสัมพันธเสริมสรางความเขาใจและรวบรวมความเห็น เริ่มออกจดหมายเปดผนึกเรื่อง
มก.ในกํากับรัฐฉบับแรก สงใหกับบุคลากรทุกคน จนถึงปจจุบันไดสงออกไปแลวรวม 9 ฉบับ ดังนี้
- ฉบับที่ 1 วันที่ 15 ก.ค. 2542
- ฉบับที่ 2 วันที่ 15 ต.ค. 2542
- ฉบับที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 2542
- ฉบับที่ 4 วันที่ 15 พ.ค. 2543
- ฉบับที่ 5 วันที่ 15 ก.ค. 2543
- ฉบับที่ 6 วันที่ 15 ก.ย. 2543
- ฉบับที่ 7 วันที่ 15 ธ.ค. 2543
- ฉบับที่ 8 วันที่ 30 มี.ค. 2544
- ฉบับที่ 9 วันที่ 15 พ.ค. 2544
มหาวิทยาลัย ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน เพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล รวม 9 คณะ
ประธานและเลขานุการคณะทํางานทุกคณะประชุมรวมกันเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2542

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหดําเนินโครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร มก. ในลักษณะ
ของโครงการศึกษา คนควาขอมูล และเสนอทางเลือกในการบริหารงานแตละดาน รวมทั้งการตรวจสอบเสนอ
ดานกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

11 พฤศจิกายน 2542

จัดตั้งศูนยประสานกิจการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ปร.มก.) เปนหนวยงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่ประสานงานกับคณะกรรมการและคณะทํางานที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การบริหารมหาวิทยาลัยและประสานงานกับหนวยงาน
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ

วัน เดือน ป
13 มกราคม 2543

14 มกราคม 2543

18 มกราคม 2543
22 มกราคม 2543

23 มกราคม 2543

14 กุมภาพันธ 2543
17 กุมภาพันธ 2543
24 กุมภาพันธ 2543
29 กุมภาพันธ 2543
20 - 21 มีนาคม 2543

22 มีนาคม 2543
27 มีนาคม 2543
21 เมษายน 2543

25 พฤษภาคม 2543

28 พฤษภาคม 2543
12 มิถุนายน 2543
25 มิถุนายน 2543
18 สิงหาคม 2543
21 - 22 มิถุนายน 2543

กิจกรรม
โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ รวมสนทนาสัญจรเกี่ยวกับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เพื่อใหทราบความคิดเห็นและ
ความเขาใจของบุคลากร
มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ รวมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการประชุมวิชาการเรื่อง กลยุทธการจัดการและการวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับ
รัฐบาล แกกลุมผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง
โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ รวมสนทนาสัญจรที่คณะเศรษฐศาสตร
และคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ รวมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
แกผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง
มหาวิทยาลัยโดยศูนย ปร.มก. และกองแผนงานจัดสัมมนาระดมสมอง ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ผูเขารวมประกอบดวย ผูแทน
คณะทํางาน (ผูทรงคุณวุฒ)ิ ประธานคณะทํางาน และเลขานุการ คณะทํางาน ทุกคณะ
โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ รวมสนทนาสัญจรที่คณะสัตวแพทยศาสตร
โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ รวมสนทนาสัญจรที่คณะสังคมศาสตร
โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ รวมสนทนาสัญจรที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ รวมสนทนาสัญจรที่คณะวิทยาศาสตร
และคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ รวมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Workshop on Strategic Needs to Transform University to be
Autonomous แกผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาขึ้นไป
โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ รวมสนทนาสัญจรที่วิทยาเขตกําแพงแสน
โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ รวมสนทนาสัญจรที่คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ รวมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Strategic Planning: income generation, Fund raising, public relations and
marketing แกผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาขึ้นไป
ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) รวมกับสภาขาราชการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีในมุมมองของประชาคม มหาวิทยาลัย
โดยเสนอผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบใหมของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย เฉพาะในสวนของการ
สํารวจความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัย โดยศูนย ปร.มก. และกองแผนงานจัดสัมมนาระดมสมอง ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในกํากับรัฐ ผูเขารวมประกอบดวย ผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาขึ้นไป
ประธานคณะทํางานทุกคณะประชุมพิจารณาผลงานที่ผานมาทั้งหมดเพื่อกําหนดกรอบแนวทางของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในกํากับรัฐ
มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ รวมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ครั้งที่ 2 แกผูบริหารระดับหัวหนา
ภาควิชาขึ้นไป

วัน เดือน ป
9 กันยายน 2543
27 กุมภาพันธ –
6 มีนาคม 2544
19 มีนาคม 2544
21 มีนาคม 2544
22 มีนาคม 2544
เมษายน - พฤษภาคม
2544
5 พฤษภาคม 2544
25 พฤษภาคม 2544
20 มิถุนายน 2545

มีนาคม - สิงหาคม
2545
14 สิงหาคม 2545
21 สิงหาคม 2545
10,17,24,28 กันยายน
2545
14 ตุลาคม 2545
21 ตุลาคม 2545
28 ตุลาคม 2545
20 ธันวาคม 2545
6 มกราคม 2546
19 สิงหาคม 2546
30 กันยายน 2546

กิจกรรม
สภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดพิมพเผยแพรเอกสารผลการศึกษาเรื่องรูปแบบมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐบาลในมุมมองของสภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 4,000 ฉบับ
ประธานคณะทํางานและเลขานุการคณะทํางานทุกคณะ ประชุมพิจารณาประเด็นนารูเกี่ยวกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในกํากับของรัฐ เพื่อจัดทําเอกสารเผยแพรแกบุคลากรมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานความกาวหนาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล
ประชุมประธานคณะทํางานและผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบรางสาระนารูเกี่ยวกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในกํากับรัฐ เพื่อจัดพิมพเผยแพรแกบุคลากรทุกคน
กองวิเทศสัมพันธ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Strategic Planning at Ball State" และ "Autonomous
University and the Government Funding" แกผูบริหารผูสนใจ
มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงหลักการของ มก. ในกํากับรัฐ เพื่อเตรียมการประชาพิจารณ
ศูนย ปร.มก. เผยแพรเอกสาร "สาระนารูเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในกํากับรัฐ"
จํานวน 9,500 เลม
สภาขาราชการ มก. จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "นโยบายที่บุคลากรตองรูเมื่อ มก. เปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับรัฐ"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประกาศแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําประชาพิจารณ ประกอบดวย
1. นายปราโมทย ไมกลัด
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยบุญสม สุวชิรัตน
กรรมการ
3. รองศาสตราจารยศรีอรุณ เรศานนท
กรรมการ
4. ศาสตราจารยพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยวรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค กรรมการ
6. รองศาสตราจารยสาโรจน แพงยัง
กรรมการ
7. ประธานสภาขาราชการ
กรรมการ
8. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
9. ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการ
คณะทํางานทุกชุดจัดทํารายละเอียดในการปรับปรุง/แกไข/ยกเลิก/เพิ่มเติม ระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และจัดทําแผนดําเนินการระยะยาว (แผน 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป
คณะกรรมการฯ จัดทําประชาพิจารณ ครั้งที่ 1/2545
แตงตั้งคณะทํางานราง พ.ร.บ.
คณะทํางานรางพระราชบัญญัติฯ และพิจารณาแกไขราง พ.ร.บ. รวม 4 ครั้ง
นําราง พ.ร.บ. ในกํากับของรัฐ ซึ่งผานการจัดทําประชาพิจารณ เสนอที่ประชุมคณบดี
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติราง พ.ร.บ. ในกํากับของรัฐ ซึ่งผานการจัดทําประชาพิจารณ
มหาวิทยาลัยเสนอราง พ.ร.บ. ใหทบวงมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอราง พ.ร.บ. ใหสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอใหกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ก.พ. สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ พิจารณาความเห็น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ และมีมติใหกําหนดหลักการกลางเพื่อบัญญัติในราง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐทุกฉบับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจงมติคณะรัฐมนตรี

วัน เดือน ป
26 ธันวาคม 2546
มกราคม - กุมภาพันธ
2547
มีนาคม 2547
2547
เมษายน - พฤษภาคม
2547
มิถุนายน 2547
มิถุนายน - กันยายน
2547
5 ตุลาคม 2547
11 ตุลาคม 2547

12 พฤศจิกายน 2547
17 พฤศจิกายน 2547
24 พฤศจิกายน 2547
30 พฤศจิกายน 2547
3 ธันวาคม 2547
13 ธันวาคม 2547

22 ธันวาคม 2547
9 มีนาคม 2548
21 เมษายน 2548

27 เมษายน 2548
25 พฤษภาคม
- 24 สิงหาคม 2548
4 พฤษภาคม
- 30 พฤศจิกายน 2548
24 กุมภาพันธ 2549
27 พฤศจิกายน 2549

กิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงผูแทนเขาชี้แจงตอคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับปรุงแกไขราง พ.ร.บ. ใหสอดคลอง
กับมติคณะรัฐมนตรี
คณะทํางานพิจารณาราง พ.ร.บ. ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับปรุงแกไขราง พ.ร.บ.
คณะทํางานพิจารณาราง พ.ร.บ. ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สงราง พ.ร.บ. ใหมหาวิทยาลัย
พิจารณา
เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา ราง พ.ร.บ. ของสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะ / สํานัก / สถาบัน ประชุมรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงราง พ.ร.บ. ใหคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อยืนยัน โดยชี้แจงเหตุผลประกอบเปนรายมาตรา
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นใหคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา
คณะรัฐมนตรีสงเรื่อง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ฉบับที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
แจงที่ประชุมคณบดีทราบความคืบหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 17/2547 (11 ตุลาคม 2547) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจงวา
ไดเสนอราง พ.ร.บ. มก. ไปยังสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปแลว
คณะกรรมการประสานงานพรรครวมฝายคาน มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ขอขอมูลราง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยไปใหขอมูลคณะกรรมการประสานงานพรรครวมฝายคาน
ผานวาระแรกสภาผูแทนราษฎร และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ 1
ประชุมกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ 2
ประชุมอนุกรรมาธิการ
แจงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบความคืบหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2547 (13 ธันวาคม 2547) หัวหนาสํานักงานอธิการบดี รายงาน
วาสภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พ.ร.บ. มก. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 และรับหลักการในวาระที่ 1
แลว
ประชุมกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ 3 เสร็จการพิจารณาของกรรมาธิการในวาระที่ 1
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรี และตั้งรัฐบาลใหม
ใหยืนยัน ราง พ.ร.บ.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาไดนําเรียนเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแจง
ยืนยันราง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ..... เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 เมษายน 2548
ตอไปแลว
สภาผูแทนราษฎรรับหลักการวาระที่ 1 และแตงตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตติ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรียงมาตรา และประเด็นที่กรรมาธิการมอบหมาย
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตติครบทุกมาตรา และมอบเจาหนาที่รัฐสภา ผูแทนกฤษฎีกา ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผูแทนมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2
ยุบสภาผูแทนราษฎร มีผลทําใหราง พ.ร.บ. เปนอันตกไป จะเริ่มไดเมื่อมีสภาผูแทนราษฎรใหม
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ. ฉบับที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

วัน เดือน ป
30 พฤศจิกายน 2549
4 มกราคม 2550
8 มกราคม 2550
10 มกราคม 2550
16 กรกฎาคม 2551

12 กันยายน 2551

6 ตุลาคม 2551

กิจกรรม
แจงยืนยันการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยไดชี้แจงทําความเขาใจกับนิสิต ครั้งที่ 1
รัฐบาลกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 5 ขอ
มหาวิทยาลัยไดชี้แจงทําความเขาใจกับนิสิต ครั้งที่ 2 ในการเสวนา เรื่อง “การออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” จัดโดยสภาผูแทนนิสิต องคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งที่ 2718/2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางประกาศ
และขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่
1. จัดทํารางประกาศ และขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาตอไป
2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยูในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการการจัดทํารางประกาศ และขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําสั่งมก.ที่ 2718/2551
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 ไดพิจารณา
แนวทางในการจัดทํารางประกาศ และขอบังคับประกอบรางพระราชบัญญัตฯิ และมีมติใหกําหนดขั้นตอน
และแนวทางในการดําเนินการจัดทํารางประกาศ และขอบังคับประกอบรางพระราชบัญญัติฯ เสนอ
อธิการบดีนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 14/2551 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 รับทราบแนวทางในการดําเนินการ
จัดทํารางประกาศ และขอบังคับประกอบรางพระราชบัญญัติฯ และมอบผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย
ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมอบผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ประสาน
กองการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อประสานขอมูลและขอคิดเห็น และขอความรวมมือจาก
ทุกหนวยงานนําแจงในที่ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน กรณีที่มีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใด ขอให
รวบรวมเสนอมายังรองอธิการบดีฝายอํานวยการเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

