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(ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ....
เพื่ออนุวัตตามความในมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานในส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (2) ประกอบกับมาตรา 45 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่...เมื่อวันที่.............จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและให้หมายความรวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยด้วย
“หน่วยงานภายในส่วนงาน” หมายความว่า หน่วยงานภายในคณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและให้หมายความรวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยด้วย
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งคณบดี หรือ ผู้อานวยการของส่วนงาน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด 1
การบริหารงานส่วนงานวิชาการ
**ข้อ 5 ให้ส่วนงานที่ จัดตั้งขึ้นเป็ นคณะ วิท ยาลัย บัณฑิ ตวิท ยาลัย มีห น้าที่ จัดการศึก ษา
ระดับปริญญา ทาการวิจัย นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้ ภาระหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนงาน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานตามวรรคหนึ่ง
และจะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย
การก าหนดคุณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิธีก ารแต่ง ตั้ ง และถอดถอน คณบดี และรองคณบดี
ของส่วนงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ให้ส่วนงานตามข้อ 5 มีคณะกรรมการประจาส่วนงานคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่งอานาจ
หน้าที่ และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการประจาส่วนงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจา
ส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 ในกรณี ที่ มี ก ารแบ่ง ภาควิชาหรือแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาของส่วนงานตามข้อ 5 ให้มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือ
หน่วยงานภายในส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเที ยบเท่าภาควิชา และจะให้มี รองหัวหน้าภาควิชาหรือ
รองหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาคนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่และ
รับผิดชอบตามที่หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชามอบหมายก็ได้
***ในกรณีที่ไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา การจัดรูปแบบการบริหารหน่วยงานภายในส่วนงาน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกาหนด***
การก าหนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนหั ว หน้ า หน่ วยงานและ
รองหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 ในส่วนงานตามข้อ 5 ให้มีสานักงานเลขานุการของส่วนงานเป็นหน่วยงานด้านบริหาร
และให้ มี หั วหน้ าส านั ก งานเลขานุ ก ารของส่ วนงาน ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มิ ใช่ ค ณาจารย์ป ระจ า
ตามข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิท ยาลั ย เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบงาน
ของสานักงานเลขานุการของส่วนงาน
ในส านัก งานเลขานุการของส่วนงานอาจแบ่ง หน่วยงานภายในส่วนงาน และให้มีหัวหน้า
หน่ ว ยงานภายในส่ ว นงาน ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มิ ใ ช่ ค ณาจารย์ ป ระจ าตามข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยงานภายในส่วนงาน
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หมวด 2
การบริหารส่วนงานวิจัย และบริการวิชาการ
ข้อ 9 ให้ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบัน มีหน้าที่ทาการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ
ให้ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นสานัก มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการบริหาร
จัดการทางวิชาการ
ทั้งนี้ ภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ให้มี ผู้อ านวยการคนหนึ่ง เป็นผู้บั งคับ บัญ ชาและรับ ผิ ดชอบการบริห ารงานของส่วนงาน
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และจะให้มีรองผู้อานวยการคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบ
ตามที่ผู้อานวยการมอบหมายก็ได้
การกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 ให้ส่วนงานตามข้อ 9 มีคณะกรรมการประจาส่วนงานคณะหนึ่ง
องค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดารงตาแหน่ง อานาจ
หน้าที่ และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการประจาส่วนงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจา
ส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 ให้ส่วนงานตามข้อ 9 มีคณะกรรมการอานวยการส่วนงาน ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี
ประกอบด้วย รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ตามจานวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการอ านวยการส่วนงานตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติ ห น้าที่ ต ามที่ อธิ ก ารบดีห รือ
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ 12 ในกรณีที่มีการแบ่งฝ่ายหรือแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายในส่วนงานตามข้อ 9 ให้มีหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
รวมทั้งผู้ดารงตาแหน่งรองของตาแหน่ง ดังกล่าวให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งส าเร็จ การศึก ษาปริญ ญาหรือเที ยบเท่ า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ของส่วนงานนั้น
การแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐานะ
เที ย บเท่ า ฝ่ า ยรวมทั้ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง รองของต าแหน่ ง ดั ง กล่ า ว ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ ง โดยค าแนะน า
ของผู้อานวยการ
การถอดถอนหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าฝ่ายรวมทั้งผู้ดารงตาแหน่งรองของตาแหน่งดังกล่าวให้เป็นอานาจหน้าที่ของอธิการบดี
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หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
มีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
พ้นจากตาแหน่ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองของตาแหน่งดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งด้วย
ข้อ 12 ในส่วนงานตามข้อ 9 ให้มีสานักงานเลขานุการของส่วนงานเป็นหน่วยงาน
ด้านบริห าร และให้มี หัวหน้าสานักงานเลขานุการของส่วนงาน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานที่ มิใช่คณาจารย์
ประจาตามข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เป็นผู้บังคับบัญ ชาและรับ ผิดชอบงาน
ของสานักงานเลขานุการของส่วนงาน
ในสานักงานเลขานุการของส่วนงานอาจแบ่งหน่วยงานภายในเป็นงานหรือกลุ่มงาน และ
ให้ มี หั วหน้ างานหรือ กลุ่ม งาน ซึ่ งแต่ง ตั้ ง จากผู้ป ฏิ บั ติง านที่ มิ ใช่ค ณาจารย์ป ระจ าตามข้ อบั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของงานหรือกลุ่มงาน
หมวด 3
การบริหารงานทั่วไป
ข้อ 13 การบริหารงานภายในส่วนงานที่เกี่ยวกับบุคคล การเงิน ทรัพย์สิน พัสดุ
การประกันคุณภาพและการประเมิน ตลอดจนการบัญชีและการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
หมวด 4
การรักษาการแทน และการมอบอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อ 14 การรักษาการแทน การมอบอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน และการมอบอานาจช่วง
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ภายในส่วนงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่

