
(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ....  
    

 
เพ่ืออนุวัตตามความในมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานคณะกรรมการวิชาการ และกรรมการ
วิชาการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) และมาตรา 28 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่...เมื่อวันที่...  จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย 
คณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  “คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ หรือ ก.ว.ช.   
 

ข้อ ๔ ให้มคีณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
4.1 รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานด้านวิชาการ เป็นประธานกรรมการ 
4.2 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนห้าคน เป็นกรรมการ ซึ่งคณบดี 

เสนอชื่อโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะละไม่เกินหนึ่งคน และให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยคุณสมบัติในการ
คัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด 

4.4 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
      4.4.1 ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี จ านวนเจ็ดคน เป็นกรรมการ ซึ่งมาจากคณบดี

ทุกคณะคัดเลือกกันเอง 
      4.4.2 คณาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งตั้งแตร่องศาสตราจารย์ขึ้นไป และมิใช่

ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ ซ่ึงก าหนดให้คณบดี เสนอชื่อ 



 ๒ 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ คณะละไม่เกินหนึ่งคน และให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยคุณสมบัติในการคัดเลือกให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด 

4.5 ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการเป็นเลขานุการ 
4.6 ผู้อ านวยการส านักบริหารการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการอาจแต่งตั้ง

พนักงานหรือข้าราชการของส านักบริหารการศึกษาหรือส่วนงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยตามจ านวน 
ที่เหมาะสม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ส านักบริหารการศึกษาด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ๔.3, 4.4.1 และ 
4.4.2 เพ่ือเสนออธิการบดีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แตจ่ะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการ และกรรมการ 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
  (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น 
  (5) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยัง
มิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการ
วิชาการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการว่างลงหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
ตามวรรคสาม ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือเลือกกรรมการแทนภายในก าหนดเก้าสิบวัน 
นับแต่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการ
แทนนั้น ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่
ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนก็ได้  

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
แต่งตั้งประธานกรรมการหรือเลือกกรรมการใหม่  ให้ประธานกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งหรือ
กรรมการที่ครบวาระ ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือเลือกกรรมการใหม ่

 
  ข้อ ๕ คณะกรรมการวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 ๕.๑ เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ต่ออธิการบดี  
 ๕.๒ ก าหนดและก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย  



 ๓ 

 ๕.๓ จัดท าจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท างานวิจัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว  
 ๕.๔ ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดท าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  

๕.๕ เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ 
การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  
 ๕.๖ เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญา และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
 ๕.7 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ 
ของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนตามมาตรา ๑๑ และการจัดการศึกษาและด าเนินการวิจัยร่วมกับ 
สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา ๑๒ ต่อสภามหาวิทยาลัย  

๕.8 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท า 
การใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ  
 ๕.๙ ให้ค าปรึกษาแก่อธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดีมอบหมาย  
   

  ข้อ 6 การประชุมของคณะกรรมการวิชาการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย 
กึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ 
ที่ประธานกรรมการมอบหมายท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่ได้มอบหมาย 
ใหก้รรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทน 
  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
  หลักเกณฑ์การประชุมใดท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ 7 ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีประกาศจัดตั้งส านักบริหารการศึกษา  
ใหส้ านักบริหารการศึกษา ตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้หมายถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 
  

ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  กรณทีี่มีปัญหาการตีความ 
หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด   
 

ประกาศ ณ วันที่ 


