
อนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
วันท่ี 4 มีนาคม 2559  

(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
    

 
 เพื่ออนุวัตตามความในมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2558  ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 22 (2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่../….เมื่อวันที่..................จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
 

 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. ....” 

 
  ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2541  
 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้าง
ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   

  
ข้อ 5  ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  

หรือในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระ  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 
    

ข้อ 6  นายกสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะ ดังนี ้
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 6.1 มีวิสัยทัศนก์ว้างไกล มีประสบการณ์ และมีความช านาญในสาขาวิชาต่างๆ  
 6.2 เป็นผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
 6.3 เป็นผู้ที่พร้อมอุทิศตนในการท างานให้แก่มหาวิทยาลัย  
 6.4 มีประวัติดีงาม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของสังคม 

 
 
 

ข้อ 7  ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี ้
  7.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  7.2 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 

๗.3 เป็นผู้มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 ๗.4 เป็นผู้มีลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ
มหาวิทยาลัย 

๗.5  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นสัญญา 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการทางวิชาการ 

๗.6  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย  
เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 
 ๗.7  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานจากมหาวิทยาลัย 
 ๗.8 เคยถูกลงโทษทางวินัยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่  
 ๗.9 เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  

 ๗.10 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   
  ข้อ ๘  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก 
สภามหาวิทยาลัย คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
   ๘.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
   ๘.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

๘.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า หรือประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

๘.4 ประธานสภาพนักงาน  เป็นกรรมการ 
                     ๘.๕ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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เป็นกรรมการ 
๘.6 ผู้แทนผูบ้รหิารซึ่งด ารงต าแหนง่คณบด ีผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก  

จ านวนสามคน เป็นกรรมการ  
๘.7 ผู้แทนศาสตราจารยป์ระจ าในมหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาใน ข้อ ๘.๑ และข้อ ๘.๒ โดยการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาในข้อ ๘.๓ โดยการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานสายสนับสนุน ซึ่งเลือกกันเอง 
   การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาในข้อ ๘.๖ ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก เลือกกันเอง ทั้งนี้  
ต้องไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  
 
 
 
 การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาในข้อ ๘.๗ โดยการพิจารณาของศาสตราจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ข้อ ๙  ให้หัวหน้าส่วนงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานละไม่เกินสามช่ือ
พร้อมทั้งข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ ความเหมาะสมอื่นๆ และเหตุผลประกอบการเสนอช่ือ โดยให้มี 
การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอช่ือจากบุคลากรของส่วนงาน แล้วเสนอเรื่องผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ ในการบริหารส่วนงานในกรณีที่ ไม่มี
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อกลั่นกรองและน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ข้อ 1๐  ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ข้อมูลประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ แล้วให้พิจารณากลั่นกรองจากข้อมูลประวัติ ผลงาน 
ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จากบัญชี
รายช่ือที่เสนอมาตามข้อ ๙ ให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจ านวนหนึ่งช่ือ แล้วเสนอมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งข้อมูล
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ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ ความเหมาะสมอื่นๆ และเหตุผลเชิงวิเคราะห์ ประกอบการเสนอช่ือ ให้แล้ว
เสร็จไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นสุดวาระของนายกสภามหาวิทยาลัยในขณะนั้น 

 
  ข้อ 1๑  ให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือทาบทามความสมัครใจไปยังผู้ได้รับการคัดเลือกตาม 
ข้อ 1๐ เมื่อผู้ที่ ได้รับการทาบทามตกลงรับที่จะด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ หากผู้นั้น
ปฏิเสธที่จะรับต าแหน่ง ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ตามกระบวนการในข้อบังคับนี้ 
   

ข้อ 1๒  นายกสภามหาวิทยาลัย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 
ข้อ 1๓  การพ้นจากต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรา 21  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 

ข้อ 1๔  ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลอือยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
  

 
 

ข้อ 1๕  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  
ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมได้เท่าที่จ าเป็น ทั้ งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 
ข้อ ๑๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนตามข้อ 8.3  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ท าหน้าที่กรรมการตามข้อ 
๘.๓  

 
ข้อ 1๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานสภาพนักงานตามข้อ 8.4  ให้ประธานสภาข้าราชการท า

หน้าที่กรรมการตามข้อ ๘.๔ 
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ข้อ 18 มิให้น าก าหนดเวลาในข้อ 5 มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในวาระ
เริ่มแรกตามข้อบังคับนี้ 

 
ข้อ 19  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิด 

จากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
                         

ประกาศ ณ วันที่ 
 


