(ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาคณะ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่.....
เมื่อวันที่.......................จึงให้วางข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๔๑
3.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑
3.4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2547
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อ ๕ คณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย
๕.๑ คณบดี เป็นประธานกรรมการ
๕.๒ กรรมการประจ าคณะโดยตาแหน่ ง ได้แก่ รองคณบดี จานวนไม่ เกิ น สองคน
และหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ในสังกัดคณะ
๕.๓ กรรมการประจาคณะ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ในคณะจานวนหนึ่งในสี่
ของกรรมการประจาคณะโดยตาแหน่ง ตามข้อ ๕.๒ หากจานวนที่คานวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง
๕.๔ กรรมการประจาคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
คณะใดเห็นสมควรให้มีกรรมการประจาคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการประจาคณะโดยตาแหน่งเลือก
จากบุคคลภายนอกตามรายชื่อที่ภาควิชาเสนอขึ้นมา จานวนไม่เกินหนึ่งในสี่ของกรรมการประจาคณะ
โดยตาแหน่ง หากจานวนที่คานวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง
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๕.๕ กรรมการและเลขานุการ กรรมการประจาคณะ ให้คณบดีแต่งตั้งจากบุคลากร
ของคณะ
กรรมการประจาคณะตามข้อ ๕.๓ และข้อ ๕.๔ ให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
กรรมการและเลขานุการ ตามข้อ ๕.๕ ให้พ้นจากตาแหน่งพร้อมคณบดี
ข้อ ๖ ในกรณีที่คณะไม่มีการแบ่งภาควิชา ให้คณบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า
หัวหน้าภาควิชา เป็นกรรมการประจาคณะ และให้ถือว่าเป็นกรรมการประจาคณะโดยตาแหน่ง
กรรมการประจ าคณะซึ่งคณบดีแต่ง ตั้ง ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้ พ้น จาก
ตาแหน่งพร้อมคณบดี
ข้อ ๗ การเลือกคณาจารย์ในคณะ เป็นกรรมการประจาคณะตามข้อ ๕.๓
ให้ดาเนินการดังนี้
๗.๑ ให้คณบดี แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการประจาคณะ จานวน
ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ดาเนินการ
๗.๒ ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการตามข้อ ๕.๓ ได้แก่ คณาจารย์ประจาซึ่งผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ และมีรายชื่ออยู่ในบัญชีถือจ่ายของคณะ
๗.๓ ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการตามข้อ ๕.๓ ต้องเป็นคณาจารย์ประจาของ
คณะ ซึ่งได้ทาการสอนมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย
๗.๔ ให้คณบดี กาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกให้เหมาะสม
๗.๕ คณะกรรมการดาเนินการเลือกกรรมการประจาคณะ เสนอผลการเลือกต่อ
คณบดี และให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้ง
ข้อ ๘ ผลการเลือกกรรมการประจาคณะผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕.๔ ให้คณบดี
เสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง
ข้อ ๙ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการประจาคณะ ตามข้อ ๕.๓ และข้อ ๕.๔
ให้นับตั้งแต่วันที่ได้อธิการบดีแต่งตั้งเป็นต้นไป
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการประจาคณะ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑๐.๑ พิจารณาวางนโยบาย แผนพัฒ นา และแผนงานของคณะให้สอดคล้องกั บ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
๑๐.๒ พิจารณาหลักสูตรรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะ เพื่อ เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๑๐.๓ พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๑๐.๔ พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ
ต่อมหาวิทยาลัย
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๑๐.๕ จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
๑๐.๖ ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑๐.๗ ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี
๑๐.๘ ปฏิบั ติง านอื่ นที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การของคณะหรือตามที่ อ ธิก ารบดี ห รือ สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามข้อ ๕ วรรคสอง และวรรคสามแล้ว
กรรมการประจาคณะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก
๑๑.๓ ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
๑๑.๔ กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมกรรมการประจาคณะ
ถ้ากรรมการประจาคณะตั้งแต่ส ามคนขึ้นไปร้องขอให้คณะกรรมการประจาคณะ
ประชุมเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมต้องมี กรรมการประจาคณะมาประชุมอย่างน้อยกึ่ งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่อาจมาประชุมได้ ถ้าได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นประธานในที่ประชุมให้บุคคลนั้น
มีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับประธานกรรมการในการประชุมนั้น ถ้าไม่ได้มอบหมายให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการประจาคณะคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑3 ให้คณะกรรมการประจาคณะ ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอยู่ในวันก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับทาหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
ขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้ ซึ่งต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
อันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่

