
(ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. .... 
    

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่..... 
เมื่อวันที่.......................จึงให้วางข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

3.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ  
พ.ศ. ๒๕๔๑  
  3.2  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
  3.3  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า 
คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  3.4  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2547   
 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  

ข้อ ๕  คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย 
๕.๑  คณบด ีเป็นประธานกรรมการ 

  ๕.๒  กรรมการประจ าคณะโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองคณบดี จ านวนไม่เกินสองคน 
และหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรยีกช่ืออย่างอื่นทีม่ีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ในสังกัดคณะ  

๕.๓  กรรมการประจ าคณะ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ในคณะจ านวนหนึ่งในสี่ 
ของกรรมการประจ าคณะโดยต าแหน่ง ตามข้อ ๕.๒ หากจ านวนที่ค านวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง  
  ๕.๔  กรรมการประจ าคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 
คณะใดเห็นสมควรให้มีกรรมการประจ าคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการประจ าคณะโดยต าแหน่งเลือก 
จากบุคคลภายนอกตามรายช่ือที่ภาควิชาเสนอข้ึนมา จ านวนไม่เกินหนึ่งในสี่ของกรรมการประจ าคณะ
โดยต าแหน่ง หากจ านวนที่ค านวณได้มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง 



 ๒ 

 
  ๕.๕  กรรมการและเลขานุการ กรรมการประจ าคณะ ให้คณบดีแต่งตั้งจากบุคลากร
ของคณะ 

กรรมการประจ าคณะตามข้อ ๕.๓ และข้อ ๕.๔ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
สองปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
  กรรมการและเลขานุการ ตามข้อ ๕.๕ ให้พ้นจากต าแหน่งพร้อมคณบดี  
   

ข้อ ๖  ในกรณีที่คณะไม่มีการแบ่งภาควิชา ให้คณบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า
หัวหน้าภาควิชา เป็นกรรมการประจ าคณะ และให้ถือว่าเป็นกรรมการประจ าคณะโดยต าแหน่ง 
  กรรมการประจ าคณะซึ่งคณบดีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้พ้นจาก
ต าแหน่งพร้อมคณบดี 

 
ข้อ ๗  การเลือกคณาจารย์ในคณะ เป็นกรรมการประจ าคณะตามข้อ ๕.๓  

ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๗.๑  ให้คณบดี แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการประจ าคณะ จ านวน
ไม่เกินห้าคน เป็นผู้ด าเนินการ 
  ๗.๒  ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการตามข้อ ๕.๓ ได้แก่ คณาจารย์ประจ าซึ่งผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ และมีรายช่ืออยู่ในบัญชีถือจ่ายของคณะ 
  ๗.๓  ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการตามข้อ ๕.๓ ต้องเป็นคณาจารย์ประจ าของ
คณะ ซึ่งได้ท าการสอนมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย 
  ๗.๔  ให้คณบดี ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเลือกให้เหมาะสม 
  ๗.๕  คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการประจ าคณะ เสนอผลการเลือกต่อ
คณบดี และให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้ง 
 

ข้อ ๘  ผลการเลือกกรรมการประจ าคณะผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕.๔ ให้คณบดี 
เสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง 
 
  ข้อ ๙  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการประจ าคณะ ตามข้อ ๕.๓ และข้อ ๕.๔ 
ให้นับตั้งแต่วันที่ได้อธิการบดีแต่งตั้งเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๑๐  คณะกรรมการประจ าคณะ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑๐.๑  พิจารณาวางนโยบาย แผนพัฒนา และแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒  พิจารณาหลักสูตรรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะ เพื่อ เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย  

๑๐.๓  พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๑๐.๔  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ 
ต่อมหาวิทยาลัย 
 
 



 ๓ 

  ๑๐.๕  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
  ๑๐.๖  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  ๑๐.๗  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
  ๑๐.๘  ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   

ข้อ ๑๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๕ วรรคสอง และวรรคสามแล้ว  
กรรมการประจ าคณะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
  ๑๑.๑  ตาย 
  ๑๑.๒  ลาออก 
  ๑๑.๓  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๑๑.๔  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   
  ข้อ ๑๒  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมกรรมการประจ าคณะ 
  ถ้ากรรมการประจ าคณะตั้งแต่สามคนข้ึนไปร้องขอให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
ประชุมเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ในการประชุมต้องมีกรรมการประจ าคณะมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ใน 
ที่ประชุม หรือไม่อาจมาประชุมได้ ถ้าได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นประธานในที่ประชุมให้บุคคลนั้น 
มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับประธานกรรมการในการประชุมนั้น ถ้าไม่ได้มอบหมายให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการประจ าคณะคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  การลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ ๑3  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอยู่ในวันก่อน 

วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับท าหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
ข้ึนใหม่ตามข้อบังคับนี้ ซึ่งต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
ข้อ ๑4  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดปัญหา 

อันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
 
 

ประกาศ ณ วันที่    


