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(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยการก าหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี  
พ.ศ. .... 

    
 

 เพ่ืออนุวัตตามความในมาตรา 42 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) และ (8) ประกอบกับมาตรา 42 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่... เมื่อวันที.่.. จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนด คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ....” 
 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557 
 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  “คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการ 
สรรหา และให้หมายความรวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา และให้หมายความรวมถึง
บัณฑิตวิทยาลัย 
 “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ หรือ ก.บ.ม.  
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเงินเดือน 
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
 “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาของหน่วยงานซึ ่งต้องมีรายละเอียดเป้าหมาย 
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
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 ข้อ 5 ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงาน  
และจะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย  
 คณบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคคลซึ่งส าเร็จการศึกษา
ปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการ
สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  
 การถอดถอนคณบดีให้เป็นอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 รองคณบดีนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งตามค าแนะน าของคณบดีจากบุคคลซึ่งส าเร็จการศึกษา
ปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการ
สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้อง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
 การถอดถอนรองคณบดีให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิการบดี   
 เหตุแห่งการถอดถอนตามความในวรรคสาม  และวรรคห้า  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
หน้าที่ถอดถอน   
 คณบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี ่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เมื่อคณบดีพ้นจากต าแหน่งให้รองคณบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย  
 
 ข้อ 6 วิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีให้ใช้วิธีการสรรหาภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามข้อบังคับนี้  
 
 ข้อ 7 ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี ไม่น้อยกว่าสิบเดือน ให้สภามหาวิทยาลัย 
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคณะ แล้วมอบหมายให้คณะไปด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาไว้ล่วงหน้า  
เป็นระยะเวลาสี่ปี นับแต่วันที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี 
  การจัดท าแผนพัฒนาตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดเป้าหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์ 
ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการ  
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะทุกคนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ 
สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนด าเนินการสรรหา
คณบดี 
  ในกรณีที่คณบดีด ารงต าแหน่งไม่ครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่ 
เพ่ือด าเนินการตามนโยบายในการพัฒนาตามวรรคหนึ่งต่อไปจนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีคนใหม่ 
โดยให้คณะไปด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาให้ครบสี่ปีตามวาระของคณบดีคนใหม่  
  ในกรณีที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ให้คณะด าเนินการปรับแผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้น าความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้โดยอนุโลม 
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 ข้อ 8  ผู ้ที ่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ต้องมีคุณสมบัติตามที ่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  
และควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
 8.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรม 
 8.๒ มีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการให้เกิดความก้าวหน้าแก่หน่วยงาน 
 8.๓ มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศนท์างวิชาการ หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 8.๔ มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานตั้งแตร่ะดับภาควิชา 
หรือเทียบเท่า หรือต าแหน่งบริหารอื่น 
 8.5 มีต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแตร่ะดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 8.6 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
 8.7 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
  
 ข้อ 9  ลักษณะต้องห้ามของผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี มีดังนี้ 
 9.๑ เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย  
 9.๒ เป็นผู้ที่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 9.๓ เป็นบุคคลล้มละลาย 
 9.๔ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
 
 ข้อ 10 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยโดยก าหนด 
ให้มีองค์ประกอบ วิธีการสรรหา และระยะเวลาในการด าเนินการสรรหา ดังนี้  
 10.1  องค์ประกอบ 
  10.๑.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน เป็นประธาน 
 10.1.๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน   
เป็นกรรมการ 
 10.1 .3  ผู้ ทรงคุณวุฒิด้ านวิ ชาการที่ อยู่ ในแวดวงการศึกษาหรือวิ ชาการ 
ที่เก่ียวข้องกับคณะที่มีการสรรหา จ านวนหนึ่งคน โดยให้ประธานเสนอรายชื่อให้กรรมการสรรหาตาม 
ข้อ 10.1.2, 10.1.4 และ 10.1.5 ให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 10.1.4  ผู้แทนคณะซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของคณะที่ท าการสอนในคณะ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และในกรณีของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เลือกจากบุคลากร 
ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
 10.๑.๕  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในต าแหน่งคณบดี ซึ่งได้ด ารง
ต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรท าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
 การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตาม 10.๑.๕ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ก าหนดวิธีการเลือก โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นคณบดีของคณะที่มีการสรรหา ทั้งนี้ 
ให้ด าเนินการเลือกล่วงหน้า แล้วเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาพร้อมกันกับวาระการแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการสรรหา 
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 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อ 10.๑.๑ - 10.๑.5 แล้ว และภายหลัง
ปรากฏว่าองค์ประกอบของกรรมการสรรหาตามข้อ 10.1.2 - 10.1.5 ขาดไป ให้กรรมการสรรหาที่เหลืออยู่
ด าเนินการสรรหาต่อไปตามข้อบังคับนี้จนแล้วเสร็จ  
 กรณีที่ต าแหน่งประธานว่างลงหรือจ านวนกรรมการเหลือไม่ถึงสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานหรือกรรมการแทนเพ่ือด าเนินการสรรหาต่อไป 
 10.๒ วิธีการสรรหา 

 10.2.1  คณะกรรมการสรรหา อาจก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมตามข้อ 8 ตามความ
เหมาะสมในการสรรหาคราวนั้น โดยไม่ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อบังคับนี้ 
 10.๒.2  ให้คณะกรรมการสรรหาประชุมร่วมกับบุคลากรในคณะเพ่ือชี้แจงท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหา 
 10.๒.3 การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี มีสองวิธี คือ 
  10.๒.3.๑ วิธีประกาศรับสมัครทั่วไป  
 ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาโดยให้ส่ง
ประวัติ ผลงานด้านการบริหาร พร้อมทั้งแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายและแผนพัฒนาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดในข้อ 6 รวมทั้งแผนพัฒนาที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเสนอเพ่ิมเติม 
 10.๒.3.๒ วิธีเสนอชื่อ 
    (1)  ในคณะ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
  ก. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัด
ของส านักงานเลขานุการได้มีส่วนร่วม 
   ข. หัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาในสังกัดของคณะ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดของภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ  
เป็นอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาได้มีส่วนร่วม 
 (2)  ในบัณฑิตวิทยาลัย ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดี 
  ก. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัด 
ของส านักงานเลขานุการได้มีส่วนร่วม 
  ข. หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย 
    ค. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
    ให้บุคคลตามข้อ 10.2.3.2 เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวนไม่เกิน 
สองรายชื่อ พร้อมกับคุณสมบัติและผลงานเชิงประจักษ์ ให้คณะกรรมการสรรหาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
และคณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยไม่นับความถี่ แล้วให้คณะกรรมการสรรหา
สอบถามความสมัครใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนว่าสมัครใจเข้าสู่กระบวนการสรรหาหรือไม่ โดยให้ผู้สมัครใจ
แจ้งผลให้คณะกรรมการสรรหาทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ส่งประวัติ ผลงาน และแนวทางการ
บริหารจัดการตามนโยบายและแผนพัฒนาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ตามข้อบังคับในข้อ 6 รวมทั้งแผนพัฒนา 
ที่ผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาเสนอเพ่ิมเติม 
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 10.2.4  ให้คณะกรรมการสรรหากลั ่นกรองผู ้เข้ารับการสรรหาให้เหลือจ านวน 
ผู้เข้ารับการสรรหาไม่เกินห้าราย โดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติ ผลงานด้านการบริหาร แนวทางการบริหาร
จัดการตามนโยบายและแผนพัฒนาที ่สภามหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลอื ่นของผู ้เข ้าร ับการสรรหา  
เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 10.๒.5  ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้ผู้เข้ารับการสรรหาทุกคนตามข้อ 10.2.3 
แสดงวิสัยทัศน์ และน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายและแผนพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ต่อคณะกรรมการสรรหาและบุคลากรในคณะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วมในการซักถาม 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 
 10.๒.6  การพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา 
 ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรอง ผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่ง
คณบดีจ านวนหนึ่งคน พร้อมจัดท าสรุปเสนอความเห็น ความเหมาะสม และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอ
ต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีผู้ เหมาะสมด ารงต าแหน่งคณบดี  อาจไม่เสนอรายชื่อก็ได้และเสนอต่ออธิการบดีเ พ่ือเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 ข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย 
 10.2.6.1 ข้อมูลจากการแสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอวิธีการจัดการตาม
นโยบายและแผนพัฒนา 
 10.๒.6.๒  ประวัติ ผลงานด้านการบริหาร และแนวทางการบริหารจัดการ
ตามนโยบายและแผนพัฒนาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งแผนพัฒนาที่ผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหา 
เสนอเพ่ิมเติม 
 10.๒.6.๓  ข้อมูลอ่ืนที่คณะกรรมการสรรหาแสวงหาเพ่ิมเติม 
 คณะกรรมการสรรหาอาจก าหนดวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล เพ่ือประกอบการ
พิจารณาได้ตามความเหมาะสม  
 ข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองนี้จะน าไปใช้ในการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อได้รับการสรรหาแล้ว 
 10.3 ระยะเวลาในการด าเนินการสรรหา 
 10.๓.๑  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นเพ่ือด าเนินการสรรหา
คณบดีอย่างน้อยหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ก่อนสิ้นสุดวาระของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีในคณะนั้น 
 10.๓.๒  ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาครบทุกคนแล้ว 
 
 ข้อ 11  ให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการสรรหาคณบดี 
ภายใต้อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ 12  ผลการตัดสินของสภามหาวิทยาลัยถือเป็นยุติ  
 



  เรื่องเสรจ็ที่ 8/2559 
มติท่ีประชุมอนุกรรมการโครงสรา้งฯ  

ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559  
-6- 

 
 ข้อ 13 การด าเนินการสรรหาคณบดีของคณะกรรมการสรรหา ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
และการด าเนินการนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕7 จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
 ข้อ ๑4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     


