(ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจาวิทยาเขต พ.ศ. ....
เพื่ อ อนุ วั ต ตามความในมาตรา 40 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ได้มา วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการประจาวิทยาเขต ตลอดจนการประชุม
และการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาวิทยาเขต และการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาเขต
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 2 2 (2 ) ประกอบมาตรา 40 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่...เมื่อวันที่.............จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
วิทยาเขต พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจา
วิทยาเขต พ.ศ. 2549
๓.๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจา
วิทยาเขต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่
ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานของวิทยาเขต หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
“พนักงานมหาวิท ยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
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ข้อ 5 ในวิทยาเขตหนึ่งให้มี ส านักงานวิท ยาเขต โดยมี รองอธิก ารบดีที่ ส ภามหาวิท ยาลัย
แต่งตั้งตามคาแนะนาของอธิการบดีเป็นผู้บัง คับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขต ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6 ในวิทยาเขต ให้มีคณะกรรมการประจาวิทยาเขตคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
6.๑ รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
6.๒ กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ คณบดี ผู้ อ านวยการสถาบั น ผู้ อ านวยการส านั ก
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต หรือหัวหน้า ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเที ยบเท่าคณะที่มีสถานที่
ดาเนินการตั้งอยู่ในวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ในวิทยาเขต และให้รวมถึง
รองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้แทนของส่วนงานที่มีสถานที่ดาเนินการนอกที่ตั้งของส่วนงานซึ่งอยู่ในวิทยาเขตนั้น
6.๓ กรรมการ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการในวิทยาเขต จานวนสองคน
โดยเลือกจากคณาจารย์ประจาหนึ่งคน และเลือกจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหนึ่งคน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
ผู้ดารงตาแหน่งบริห ารในหน่วยงาน ได้แก่ ตาแหน่ง รองคณบดี รองผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิ ชา หัวหน้า
สานักงานเลขานุการของส่วนงาน ผู้อานวยการกอง หัวหน้าฝ่าย
6.๔ เลขานุการจานวนหนึ่งคน ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ข้าราชการในวิทยาเขต โดยจัดทาเป็นคาสั่งของวิทยาเขต
กรรมการประจาวิทยาเขตตามข้อ 6.๓ ให้มีวาระการดารงตาแหน่งสองปีและอาจได้รับเลือก
ใหม่อีกได้
ข้อ 7 คณะกรรมการประจาวิทยาเขตมีหน้าที่ ดังนี้
7.๑ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่อธิการบดีในกิจการต่างๆของวิทยาเขต
7.๒ เสนอความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของวิทยาเขตต่อคณะกรรมการวิชาการ
7.๓ เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตต่ออธิการบดี
7.๔ เสนอแนะการรวม การจัดตั้ง และการยุบเลิกหน่วยงานภายในวิทยาเขต
ต่ออธิการบดี
7.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประจาวิทยาเขตกาหนดวิธีการดาเนินงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่
ตามวรรคหนึง่
ข้อ 8 การจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาเขต ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 9 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ 6 วรรคสองแล้ว กรรมการประจาวิทยาเขตพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
9.๑ ตาย
9.๒ ลาออก
9.๓ ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
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9.๔ กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 10 กรรมการประจาวิทยาเขตซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการ ที่เป็น
คณาจารย์ประจาตามข้อ 6.๓ ให้ดาเนินการดังนี้
10.๑ ให้รองอธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการประจาวิทยาเขต
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการเลือก โดยให้กาหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ให้เหมาะสม
10.๒ ผู้มีสทิ ธิเลือกกรรมการ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการทีเ่ ป็นคณาจารย์
ประจา ซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัตงิ าน และสังกัดวิทยาเขตนั้น
10.๓ ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการที่เป็น
คณาจารย์ประจา ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนงานสังกัดวิทยาเขตนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ข้อ 11 กรรมการประจาวิทยาเขต ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ ตามข้อ 6.๓ ให้ดาเนินการดังนี้
11.๑ ให้รองอธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการประจาวิทยาเขต
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการเลือก โดยให้กาหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ให้เหมาะสม
11.๒ ผู้มีสิทธิเลือ กกรรมการ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือข้าราชการสายสนับสนุน
วิชาการ ซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสังกัดวิทยาเขตนั้น
11.๓ ผู้ มี สิ ท ธิได้รั บ เลื อ กเป็ นกรรมการ ได้แ ก่ พนั ก งานมหาวิท ยาลัย หรือ ข้า ราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนงานสังกัดวิทยาเขตนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ข้อ 12 ผลการเลือกตามข้อ 10 และข้อ 11 ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการ
ประจาวิทยาเขต เสนอผลการเลื อกต่อรองอธิการบดีและให้รองอธิการบดีประกาศผลการเลือกโดยทาเป็น
ประกาศของวิทยาเขต
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการประจาวิทยาเขต ตามข้อ 6.๓ ให้นับตั้งแต่วันประกาศ
ผลการเลือกเป็นต้นไป
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
ถ้ากรรมการประจ าวิท ยาเขต จ านวนหนึ่ ง ในสามของคณะกรรมการประจ าวิ ท ยาเขต
ร้องขอให้คณะกรรมการประจาวิทยาเขตประชุมเพื่อกิจ การอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ให้ป ระธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
ในการประชุ ม ต้อ งมี ก รรมการประจ าวิท ยาเขตมาประชุ ม อย่ างน้ อยกึ่ ง หนึ่ งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม
หรือไม่อาจมาประชุม ได้ ถ้าได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นประธานในที่ ประชุม ให้บุคคลนั้นมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับประธานกรรมการในการประชุมนั้น ถ้าไม่ได้มอบหมาย ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม
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การลงมติ ให้ ถื อ คะแนนเสีย งข้ างมาก ถ้ ามี ค ะแนนเสี ย งเท่ ากั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑4 ให้คณะกรรมการประจาวิทยาเขตที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหรือ
ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ข้อ ๑5 ให้คณะกรรมการประจาวิทยาเขต ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอยู่ในวันก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับทาหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
ขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้ ซึ่งต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
อันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่

