ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๙
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดองค์ประกอบ จานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อานาจ
หน้าที่ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การประชุมและวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการประจาคณะ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ง
มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประจาคณะ
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยส่วนงาน
และหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยส่วนงาน
และหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหน่วยงานวิชาการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้หมายความ
รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาด้วย
“ผู้แทนสายสนับสนุน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจาสายบริหาร กลุ่มอานวยการ และสายสนับสนุนของคณะ
ข้อ ๔ ในคณะหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย
๔.๑ คณบดี เป็นประธานกรรมการ

๒
๔.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เสนอโดยคณะ และอธิการบดีแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จานวน ๑ – ๓ คน เป็นกรรมการ
คุณสมบัติและการได้มาซึ่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
โดยให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ประจาในคณะนั้น
๔.๓ รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายจานวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ
๔.๔ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าภาควิชา เป็นกรรมการ
๔.๕ ผู้แทนคณาจารย์ประจา เป็นกรรมการ
กรรมการตามวรรคหนึ่งให้มาจากการเลือกตั้งของคณาจารย์ประจาในคณะนั้น มีจานวน
กึ่งหนึ่งของจานวนรวมของกรรมการตามข้อ ๔.๑ ข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๔ ถ้าคานวณแล้วมีเศษเหลืออยู่ ให้มี
กรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ทั้งนี้ สาหรับคณะที่ไม่มีสาขาวิชาและภาควิชาให้มีจานวนเท่ากับจานวนกรรมการ
ตามข้อ ๔.๓
๔.๖ ผู้แทนสายสนับสนุนที่ได้มาจากการเลือกตั้ง จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้คณบดีแต่งตั้งบุคลากรในคณะจานวนหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และอาจ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
คณบดีพ้นจากตาแหน่ง
หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง การเสนอชื่อ รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ตามข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ประกาศกาหนด
กรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และ
เมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้
แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่ งตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม่แล้ว
ข้อ ๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
๕.๑ ตาย
๕.๒ ลาออก
๕.๓ เป็นบุคคลล้มละลาย
๕.๔ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๕.๕ ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
๕.๖ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ ว่างลงด้วยเหตุตามข้อ ๕.๑
ถึงข้อ ๕.๖ และยังมิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ คนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ และ
ได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนแล้ว ให้ผนู้ ั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผูซ้ ึ่งตนแทน เว้นแต่
วาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้

๓
ข้อ ๖ ในกรณีที่ไ ด้กรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ ไม่ครบจานวนที่พึงมีได้
ในคราวนั้น ให้ถือว่าตาแหน่งกรรมการดังกล่าวที่ขาดจานวนเป็นตาแหน่งที่ว่างลงก่อนวาระโดยอนุโลม และให้
อธิการบดีดาเนินการเพื่อให้ได้บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ ใหม่ให้ครบ
จานวนโดยใช้วิธีดาเนินการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๗ การแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ ในวาระแรก ให้ดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
การแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ ในวาระต่อไป ให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อนกรรมการตามข้อ ๔.๒ ข้อ ๔.๕ และข้อ ๔.๖ ชุดเดิมหมดวาระอย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ ๘ คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๘.๑ กาหนดทิศทาง และนโยบายของคณะให้ สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนต่าง ๆ ของคณะ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๘.๒ พิจารณาออกระเบียบและประกาศของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๘.๓ พิจารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รของคณะ กากั บ ติ ด ตาม จั ด การวัด ผล
ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ การแต่งตั้งบุคคล และการอื่นใดที่มีข้อบังคับหรื อ
ระเบียบกาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๘.๔ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชี ผลการตรวจสอบบัญชี และงบดุลของ
คณะและหน่วยงานภายในคณะเพื่อเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
๘.๕ พิจารณาแนวทางการบริหารของคณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมถึ ง
การบริหารงานบุคคล สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหารงาน
วิชาการ โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๘.๖ กากับ ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบการทางานของคณะที่ครอบคลุมทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงาน
และด้านอื่น ๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กาหนด
๘.๗ วางระบบให้มีการรับ และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากการดาเนินงานของคณะ
ให้มีประสิทธิภาพ
๘.๘ แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายให้
บุคคลปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
๘.๙ เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของคณะเพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ
๘.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มีข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการ
๘.๑๑ ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นแก่คณบดี
๘.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีหรืออธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้นาข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรเกี่ย วกั บการประชุมและวิธีดาเนิน งานของ
สภามหาวิทยาลัยเท่าที่นามาใช้ได้มาใช้กับการประชุมคณะกรรมการโดยอนุโลม

๔
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการหรือการตีความตามข้อบังคับ ให้อธิการบดีมีอานาจ
วินิจฉัยสั่งการได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
ในกรณีที่เป็นปัญหาและอธิการบดีเห็นสมควร ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
วินิจฉัย
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑ ในระหว่างที่ยังไม่ มีคณะกรรมการประจาคณะตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการ
ประจาคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือคณะกรรมการบริหารคณะที่
สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและแต่งตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการประจาคณะตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๘๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงนาม) ภราเดช พยัฆวิเชียร
(นายภราเดช พยัฆวิเชียร)
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

