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(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. .... 

    
 

  เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2558  ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนการประชุม และการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
  อา ศั ยอ าน าจ ตามความ ในม าตรา  2 2  (2 ) ป ระกอบ กั บ ม าตรา  24  วรรคส าม 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่...เมื่อวันที่...จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “ส านักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ส านักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ข้อ 5 การก าหนดจ านวน คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจน 
การประชุม และการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
   
  ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 
 

หมวด ๑ 
จ านวน คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

    
 
 
  ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ
อีกจ านวนไม่เกินยี่สิบคน   
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมวีาระการด ารงต าแหน่งสองป ีและอาจได้รับแต่งตั้งใหมอ่ีกได้  
  ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ ให้ค าแนะน าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย 
   

ข้อ 8 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 7 วรรคสองแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  8.๑ ตาย 
  8.๒ ลาออก 
  8.3 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน ตามค าแนะน าของอธิการบดี 
  8.4 ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
  8.5 เป็นบุคคลล้มละลาย 
  8.6 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  8.7 เป็นผู้มีลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 
 8.8 เป็นผู้มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

8.9 เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นสัญญา 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการทางวิชาการ 

8.10 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย  
เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 



 

อนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
วันท่ี 4 มีนาคม 2559 

-๓- 

 8.11 รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานจากมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อ 9 คณะกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   9.1 เป็นนักบริหาร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญในด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้าน 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  9.2 มีศักยภาพในการสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  
  9.3 มีเวลาที่จะอุทิศให้แก่งานของมหาวิทยาลัย 
  9.4 มีประวัติดีงาม มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 
 
 
      

หมวด ๒ 
การประชุม และการด าเนินงาน 

    
 
  ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ   
  ถ้ากรรมการ ตั้งแต่สามคนข้ึนไปร้องขอให้คณะกรรมการประชุมเพื่อกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ก็ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม 
  ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ อยู่ใน 
ที่ป ระชุม หรือไม่สามารถป ฏิบั ติหน้ าที่ ได้  ถ้าได้มอบหมายให้บุ คคลใดเป็นประธานในที่ป ระชุม 
ให้บุคคลนั้นมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับประธานกรรมการในการประชุมนั้น  แต่ถ้าไม่ได้มอบหมายก็ให้ 
ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 
ข้อ ๑1 การลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม 

ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 
  ข้อ 12 ให้คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อมหาวิทยาลัย เพื่อรับ
ฟังข้อคิดเห็น และแนวทางในการด าเนินงานส าหรับช่วงต่อไป 
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  ให้ส านักงานมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ  
 

บทเฉพาะกาล 
    

 
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ ใช้บังคับ  

ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม่ตามข้อบงัคับนี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ 

 
ข้อ 14 ในระหว่างที่ยังไม่มีส านักงานมหาวิทยาลัย ให้ส านักงานอธิการบดีท าหน้าที่แทน

ส านักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 12 วรรคสอง 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 
 


