
ณ หอ้งประชุมสุธรรม อารีกลุ ชั�น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์



ประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื�อง คณะกรรมการพจิารณาทบทวนข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ที�เกี�ยวกับ

การสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์



(ร่าง) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วย

         1. (ร่าง) ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกาํหนดคุณสมบตั ิหลักเกณฑ์ 
วิธีการแต่งตั 0ง และถอดถอนคณบดแีละรองคณบด ีพ.ศ. .........

         2. (ร่าง) ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกาํหนดคุณสมบตั ิหลักเกณฑ์ 
วิธีการแต่งตั 0ง และถอดถอนผู้อาํนวยการและรองผู้อาํนวยการ พ.ศ. .........



สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

�1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา

�2. การได้มาซึ�งกรรมการสรรหาฯ

�3. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดาํรงตาํแหน่ง 

�4. วธิีการสรรหา



สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)

� 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
           ที�ประชมุพิจารณาปรับจํานวนกรรมการสรรหาฯ จากเดิม 5 คน เป็น 7 คน เป็นดงันี  
           ข้อ 9 ให้คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ�ง ซึ�งแตง่ตั  งโดยสภามหาวิทยาลยั โดยกําหนดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา วิธีการ
สรรหา การพิจารณากลั�นกรองของคณะกรรมการสรรหา และระยะเวลาในการดําเนินการสรรหา ดงันี  
                     9.1 องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา

                 9.1.1 ประธานกรรมการ ซึ�งสภามหาวิทยาลยัเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ (คงเดิม)
                 9.1.2 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที�อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ (เพิ�มเติม)

                         9.1.3 กรรมการ จํานวนหนึ�งคน ซึ�งสภามหาวิทยาลยัเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารย์ประจํา 
หรือ ประธานสภาพนกังาน โดยผู้ ที�ได้รับเลือกจะต้องไมเ่ป็นคณาจารย์ประจําของ(คณะหรือวิทยาลยั)/(สถาบนัหรือสํานกั)ที�มีการสรรหา 
(รวบองค์ประกอบตามข้อ 9.1.2 และ 9.1.3 เดิมไว้ในกลุม่เดียวกนั)
                         9.1.4 กรรมการ จํานวนหนึ�งคน ซึ�งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเลือกจากผู้ ดํารงตําแหน่ง(คณบดี/ผู้ อํานวยการ) 
(คงเดิม)
                         9.1.5 ผู้ทรงคณุวฒุิที�อยูใ่นแวดวงการศกึษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที�เกี�ยวข้องกบั(คณะหรือวิทยาลยั)/(สถาบนัหรือสํานกั)
ที�มีการสรรหา จํานวนสองคน (เพิ�มจํานวนจาก 1 คนเป็น 2 คน)
                         9.1.6 กรรมการ จํานวนหนึ�งคน (ซึ�งบคุลากรสายวิชาการที�สงักดัคณะหรือวิทยาลยัเลือกจากบคุลากรสายวิชาการที�สงักดั
คณะหรือวิทยาลยั)/(ซึ�งบคุลากรสายสนบัสนนุหรือนกัวิจยัที�สงักดัสถาบนัหรือสํานกั เลือกจากบคุลากรสายสนบัสนนุ หรือนกัวิจยัที�สงักดั
สถาบนัหรือสํานกั (เพิ�มเติม)



สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)

ขอ้บงัคบั (เดิม) จํานวน 5 คน ขอ้บงัคบั (ใหม่) จํานวน 7 คน

1. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 1 คน              ประธาน 1. กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 1 คน             ประธาน

- ไมม่ี - 2. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที& อธิการบดีมอบหมาย 1 คน กรรมการ 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารยป์ระจาํ     กรรมการ
    1 คน

3. กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารยป์ระจาํ     กรรมการ
หรือประธานสภาพนักงาน 1 คน

3. ประธานสภาพนักงาน 1 คน                                  กรรมการ

4. ผูแ้ทน ก.บ.ม. 1 คน                                           กรรมการ 4. ผูแ้ทน ก.บ.ม. 1 คน                                          กรรมการ

5. ผูท้รงคุณวุฒิ 1 คน                                             กรรมการ 5. ผูท้รงคุณวุฒิ 2 คน                                            กรรมการ

- ไมม่ี - 6. บุคลากรสายวิชาการ/บุคลากรสายสนับสนุนหรือนักวิจยั  กรรมการ



สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั

แจง้ใหเ้สนอชื& อคณบดี/ผูอ้าํนวยการ

ที& ประชุม ก.บ.ม.

พิจารณาเลือกคณบดี/ผูอ้าํนวยการ

สภามหาวิทยาลยั

พิจารณาแตง่ตั5ง

สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)

� 2. การได้มาซึ�งกรรมการสรรหาฯ
        การได้มาซึ�งกรรมการสรรหาในข้อ 9.1.4 (ผู้แทน ก.บ.ม.) ให้สํานกังานสภามหาวทิยาลยัแจ้งให้
ที�ประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั พิจารณาดําเนินการกําหนดวธิีการเลือก โดยผู้ ที�ได้รับเลือก
จะต้องไมเ่ป็น(คณบดีของคณะหรือวทิยาลยั)/(ผู้ อํานวยการของสถาบนัหรือสํานกั)ที�มีการสรรหา ทั  งนี  ให้
ดําเนินการเลือกลว่งหน้า แล้วเสนอชื�อให้สภามหาวทิยาลยัพิจารณาพร้อมกนักบัวาระการแตง่ตั  งประธาน
กรรมการสรรหา



สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)

� 2. การได้มาซึ�งกรรมการสรรหาฯ (ต่อ)
การได้มาซึ�งกรรมการสรรหาในข้อ 9.1.5 (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้สํานกังานสภามหาวิทยาลยัแจ้งให้

(คณะหรือวิทยาลยั)/(สถาบนั/สํานกั)ดําเนินการเพื�อให้ได้มาซึ�งรายชื�อผู้ทรงคณุวฒุิ โดยให้หน่วยงาน
ภายใน(คณะหรือวิทยาลยั)/(สถาบนัหรือสํานกั)ในระดบัสํานกังานเลขานกุารและ(ภาควิชา)/(ฝ่าย) 
เสนอชื�อผู้ทรงคณุวฒุิ หน่วยงานละไมเ่กินสองรายชื�อ โดยเปิดโอกาสให้บคุลากรในสงักดัของสํานกังาน
เลขานกุารหรือ(ภาควิชา)/(ฝ่าย) ได้มีสว่นร่วมในการเสนอชื�อผู้ทรงคณุวฒุิ และให้หน่วยงานเสนอรายชื�อ
ผู้ทรงคณุวฒุิตอ่คณะกรรมการประจํา(คณะหรือวิทยาลยั)/(สถาบนัหรือสํานกั)เพื�อพิจารณากลั�นกรอง
รายชื�อผู้ทรงคณุวฒุิให้เหลือจํานวนไมเ่กินห้ารายชื�อ และให้จดัทําบญัชีรายชื�อผู้ทรงคณุวฒุิเรียง
ตามลําดบั นําสง่ให้สํานกังานสภามหาวิทยาลยั จากนั  นให้สํานกังานสภามหาวิทยาลยัมีหนงัสือ
ทาบทามความสมคัรใจไปยงัผู้ทรงคณุวฒุิเรียงตามลําดบั หากผู้ทรงคณุวฒุิในลําดบัแรกไมส่มคัรใจให้
เลื�อนลําดบัตามบญัชีรายชื�อในลําดบัรองลงไปขึ  นมาแทน และเมื�อได้รายชื�อผู้ทรงคณุวฒุิครบจํานวนสอง
คนแล้ว ให้เสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพื�อแตง่ตั  งตอ่ไป



สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)

� 2. การได้มาซึ�งกรรมการสรรหาฯ (ต่อ)

สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั คณะ/สถาบนั/สาํนัก
สาํนักงาน

เลขานุการ/(ภาควิชา)/(ฝ่าย)
คณะกรรมการประจาํคณะ สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั สภามหาวิทยาลยั

แจง้ให(้คณะหรือ
วิทยาลยั)/(สถาบนัหรือ

สาํนัก)ดาํเนินการ
เพื& อใหไ้ดม้าซึ& งรายชื& อ

ผูท้รงคุณวุฒิ

ดาํเนินการให ้
สาํนักงานเลขานุการ
และ(ภาควิชา)/(ฝ่าย)
เสนอชื& อผูท้รงคุณวุฒิ

เสนอชื& อผูท้รงคุณวุฒิ 
หน่วยงานละไมเ่กิน

สองรายชื& อ

กลั&นกรองรายชื& อ
ผูท้รงคุณวุฒิใหเ้หลือ

จาํนวนไมเ่กิน
หา้รายชื& อ

ทาบทามความสมคัรใจ
ไปยงัผูท้รงคุณวุฒิเรียง

ตามลาํดบั
พิจารณาแตง่ตั5ง



สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)

� 2. การได้มาซึ�งกรรมการสรรหาฯ (ต่อ)

           การได้มาซึ�งกรรมการสรรหาในข้อ 9.1.6 (บุคลากรสายวิชาการ)/(บุคลากรสายสนับสนุนหรือนักวิจัย) 
ให้สํานกังานสภามหาวิทยาลยัแจ้งให้(คณะหรือวิทยาลยั)/(สถาบนัหรือสํานกั) พิจารณาดําเนินการให้บคุลากร
สายวิชาการที�สงักดั(คณะหรือวิทยาลยั)/(สถาบนัหรือสํานกั) เลือกผู้แทนจาก(บคุลากรสายวิชาการ)/(บคุลากร
สายสนบัสนนุหรือนกัวิจยั)ที�สงักดั(คณะหรือวิทยาลยั)/(สถาบนัหรือสํานกั) และให้นําสง่รายชื�อผู้ ที�ได้รับเลือก
จํานวนหนึ�งคนตอ่สํานกังานสภามหาวิทยาลยัเพื�อเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัแตง่ตั  งตอ่ไป

สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั

แจง้ใหด้าํเนินการคดัเลือก
คณะ สถาบนั สาํนัก

ดาํเนินการคดัเลือกและ
สง่รายชื& อ 1 คน

สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั

เสนอแตง่ตั5ง

สภามหาวิทยาลยั

พิจารณาแตง่ตั5ง



สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)

� 3. ลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดาํรงตาํแหน่ง 

          ข้อ 8.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั หรือข้าราชการในสงักดัสว่น
ราชการอื�น เว้นแตไ่ด้แสดงเจตนาที�จะบรรจเุป็นพนกังานมหาวทิยาลยัปฏิบตังิานเตม็เวลา
ให้ไว้ตอ่คณะกรรมการสรรหา หากได้รับพิจารณาแตง่ตั  งดํารงตําแหนง่
(คณบดี)/(ผู้ อํานวยการ) (ตดัไดม้ีหนงัสือแสดงเจตนาเปลี�ยนสถานภาพเป็นพนกังาน
มหาวิทยาลยัออก เนื�องจากระยะต่อไปจะไม่มีข้าราชการเปลี�ยนสถานภาพเป็นพนกังาน
แลว้)

         ข้อ 8.8 เคยถกูลงโทษทางวนิยัในระดบัโทษตั  งแตภ่าคทณัฑ์ขึ  นไป อนัเนื�องจากการ
ปฏิบตัหิน้าที� (เดิมไม่ไดร้ะบรุะดบัการถูกลงโทษ)



สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการกาํหนดคุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ วธิีการแต่งตั 0ง และถอดถอน

คณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ......... (ต่อ)
� 4. วิธีการสรรหา
              ข้อ 9.2 วิธีการสรรหา 

                         - เพิ�มเติมรายละเอียดขั  นตอนการรับฟังความคิดเหน็ของบคุลากรเพื�อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสว่นงาน ตามข้อ 4.3 และข้อ 4.7 ของประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสว่นงาน 
เรื�อง วิธีการสรรหาผู้บริหารสว่นงาน 

                         - 9.2.5 ให้คณะกรรมการสรรหาสอบถามผู้ เข้ารับการสรรหาทกุคนวา่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 8 
หรือไม่ และมีหรือเคยมีพฤติการณ์ หรือลกัษณะอื�นใดที�ไม่เหมาะสมตอ่การดํารงตําแหน่งคณบดีหรือไม่ โดยให้ผู้ เข้า
รับการสรรหาแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาทราบตามรูปแบบและวิธีการ ภายในเวลาที�คณะกรรมการสรรหากําหนด

                          - 9.2.9 คณะกรรมการสรรหาเชิญผู้สมคัรใจเข้ารับการสรรหา มาเข้ารับการสมัภาษณ์ เรื�อง
แผนพฒันาที�นําเสนอ และเรื�องอื�นๆ เพื�อเป็นการแสวงหาข้อมลูเพิ�มเติม 



สาระสาํคัญของการปรับปรุงข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการกาํหนดคุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ วธิีการแต่งตั 0ง และถอดถอน

คณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ......... (ต่อ)
� 4. วิธีการสรรหา (ต่อ)

            9.3 การพิจารณากลั�นกรองของคณะกรรมการสรรหา

               ข้อมลูประกอบการพิจารณากลั�นกรองของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยขอ้บงัคบั (เดิม) ขอ้บงัคบั (ใหม่)

1. ข้อมลูการนําเสนอแนวทางการบริหารจดัการ คงเดิม

2. ประวตัิ ผลงาน และแนวทางการบริหารจดัการคณะหรือ
วิทยาลยัตามวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั 

คงเดิม

3. ข้อมลูอื�นที�คณะกรรมการสรรหาแสวงหาเพิ�มเติม 3. คณุลกัษณะและลกัษณะต้องห้ามของผู้ ที�สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดี ที�กําหนดไว้ตามข้อ 7 และข้อ 8

4. ความคิดเห็นของบคุลากรในคณะหรือวิทยาลยั  ตามข้อ 9.2.8

5. การสมัภาษณ์ผู้สมคัรใจเข้ารับการสรรหาตามข้อ 9.2.9



ผู้สนใจแสดงความคดิเหน็หลังการชี 0แจง สามารถส่งมาได้ที� 

e-mail : kucouncil@ku.ac.th

โปรดกรอกแบบประเมินความคดิเหน็ผู้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคดิเหน็ 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ที�เกี�ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหาร

ส่วนงาน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทาง QR Code 


