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 (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผูบ้รหิาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผูอ้ านวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ

อย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
พ.ศ. .... 

    
 

เพื่ออนุวัตตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ผู้อ านวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน  
หรือส านัก   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) ประกอบกับมาตรา 20 วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่.........เมื่อวันที่.............จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี ้
       

      ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3  ในข้อบังคับนี้  
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
 “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารง 
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ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ผู้อ านวยการ 

“กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  ผู้อ านวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

 
 

ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
 
  ข้อ 5  ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ที่ประสงค์จะเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ได้จ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน โดยผู้สมัครต้องเสนอข้อมูลประวัติ และผลงานตามแบบที่ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยก าหนด ต่อส านักงานสภามหาวิทยาลัย และให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยประกาศ
รายช่ือผู้สมัคร  
 

ข้อ 6  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ซึ่งไม่ได้เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือก 

ให้อธิการบดี เรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และให้ที่ประชุมเลือก
ประธานกรรมการ และเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการ เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก  
   

ข้อ 7  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้บริหาร น าเสนอวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการ  

ให้คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
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ประเภทผู้บริหาร ให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจ านวนสามคน พร้อมระบุเหตุผลเชิงวิเคราะห์ประกอบการ
คัดเลือก 
  

ข้อ 8  ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือก โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ วาระการด ารงต าแหน่งให้นับต่อเนื่องจากวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบ
วาระ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเดิมพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
 

ข้อ 9  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละสามปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้  

 
ข้อ 10  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นไปตาม

มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 
 
 

ข้อ 11  ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียง
เท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของผู้ซึง่ตนแทน แตถ้่าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่
ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  

 
ข้อ ๑2  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาอันเกิด

จากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 
 
 


