
 

อนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
วันท่ี 4 มีนาคม 2559  

(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. .... 

   
 

                     เพื่ออนุ วัตตามความในมาตรา 20 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) ประกอบกับมาตรา 20 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่...........เมื่อวันที่.............จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี ้
 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า  
พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
  3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๑  
  3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วิธีการเลือกและสัดส่วนของต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้  
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
  “กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า” หมายความว่า กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2558 
  “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า 

“คณาจารย์ประจ า” หมายความว่า  คณาจารย์ประจ าที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
หรือพนักงานเงินรายได้  หรือข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    
 
 
  ข้อ 5  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจาก 
คณาจารย์ประจ า มีดังนี ้

5.1 เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่ท าการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันบรรจุหรือจ้างถึงวันสมัคร 
  5.2 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
   
   ข้อ 6  ลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือก
จากคณาจารย์ประจ า มีดังนี้   

6.1 เคยถูกลงโทษทางวินัยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  6.2 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  6.3 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
 
  ข้อ 7  ให้คณาจารย์ประจ า เป็นผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 ตามรายช่ือที่คณะกรรมการประกาศไว้ตามข้อ 9.6 
  ก่อนวันใช้สิทธิเลือกตามวรรคหนึ่ง ผู้สมัครรับเลือกทุกคนต้องน าเสนอวิสัยทัศน์ 
ต่อผู้มีสิทธิเลือกตามที่คณะกรรมการก าหนดในข้อ 9.3 
   
   ข้อ 8  ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจ า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือก
จากคณาจารย์ประจ า คณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
  8.1 ประธานสภาพนักงาน เป็นประธานกรรมการ  
  8.2 กรรมการประจ าวิทยาเขต ประเภทคณาจารย์ประจ า วิทยาเขตละหนึ่งคน  
เป็นกรรมการ 
  8.3 ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย เป็นกรรมการ 
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  8.4 ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ  
   
 ข้อ 9  ให้คณะกรรมการตามข้อ 8 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

9.1 รับสมัครเลือก และอ านวยการเลือก 
9.2 ก าหนดแบบใบสมัคร แบบบัตรเลือก และก าหนดลักษณะบัตรเสีย 

   9.3 ก าหนดข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการแนะน าตัวของผู้สมัครรับเลือก และก าหนด
วัน เวลา และสถานที่  ตลอดจนกรอบเวลาและวิธีการ ให้ผู้สมัครรับเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์ ต่อผู้มีสิทธิ
เลือกตามข้อ 7   

9.4 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท าการรับสมัครเลือก 
9.5 ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ท าการเลือกและนับคะแนน 

  9.6 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือก แล้วประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 5 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ให้ทราบทั่วกัน ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  9.7 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก 
  9.8 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการอื่นๆ ตามสมควรเพื่ออ านวยการ เลือก ให้ด าเนิน 
ไปด้วยความเรียบร้อย 
                     9.9 ด าเนินการตรวจนับคะแนนเลือก ตามก าหนดเวลา เมื่อการลงคะแนนเลือกสิ้นสุดลง 
และกระท าให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน 
    9.10 รายงานผลการเลือกต่ออธิการบด ี
 9.11 เสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการ
ใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 
  ข้อ 10  การเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และนับคะแนนโดยเปิดเผย ให้ผู้มีสิทธิเลือกเลือก
ผู้สมัครรับเลือก ตามประกาศรายช่ือในข้อ 9.7 ได ้ไม่เกินสามคน  
 
  ข้อ 11  ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดตามล าดับจ านวนสามคน เป็นผู้ได้รับเลือก  
  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดในล าดับใดเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากตัดสิน
เฉพาะผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกเท่ากันนั้น เพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกครบตามจ านวน 
 
  ข้อ 12  ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกจ านวนสามคน ให้ผู้สมัครรับเลือกทั้งหมดเป็นผู้ได้ 
รับเลือก โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือก 
 

ข้อ 13 ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือก โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและ 
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เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ วาระการด ารงต าแหน่งให้นับต่อเนื่องจากวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งเดิมพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
 
  ข้อ 14  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้  
 
   ข้อ 15  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า 
เป็นไปตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 
   ข้อ 16  ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ  และได้มีการด าเนินการให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่ง 
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  
จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  
 
   ข้อ 17  ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานสภาพนักงาน ให้ประธานสภาข้าราชการท าหน้าที่ 
ประธานกรรมการ ตามข้อ 8.1  
 
 
 
  ข้อ ๑8  ให้อ ธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหา 
อันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 


