ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยสภาวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
………………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาวิชาการ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงมีมติให้ออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“นายกสภาสถาบัน” หมายความว่า นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้อ ๔ กรรมการสภาวิชาการทีเ่ ลือกจากผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งคณบดีตามมาตรา ๑๙ (๓) ให้ผทู้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง
คณบดีประชุมเลือกกันเองให้ได้ผู้ที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งจ�ำนวนห้าชื่อ เพื่อเสนอให้อธิการบดีด�ำเนินการเสนอ
สภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งได้ไม่เกินห้าคน
ในกรณีที่สถาบันมีคณะไม่เกินห้าคณะ ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีทุกคณะเท่าที่มีอยู่เป็นกรรมการ
สภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๓)
ข้อ ๕ กรรมการสภาวิชาการที่เลือกจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะตามมาตรา ๑๙ (๔) ให้ผทู้ ดี่ ำ� รง
ต�ำแหน่งดังกล่าวประชุมเลือกกันเองให้ได้ผู้ที่สมควรด�ำรงต�ำแหน่งจ�ำนวนห้าชื่อ เพื่อเสนอให้อธิการบดีด�ำเนินการ
เสนอสภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งได้ไม่เกินห้าคน
ข้อ ๖ การเลือกกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๕) ให้สำ� นักงานอธิการบดี ส�ำนักงานวิทยาเขต
คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
แต่ละส่วนราชการจัดประชุมคณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละส่วนราชการ
เพือ่ เลือกผูแ้ ทนส่วนราชการละหนึง่ คน เพือ่ เป็นผูแ้ ทนของส่วนราชการในการด�ำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
ตามมาตรา ๑๙ (๕)
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ให้อธิการบดีเรียกประชุมผูแ้ ทนส่วนราชการตามวรรคหนึง่ มาประชุมเพือ่ เลือกกันเองให้ได้ผทู้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมจ�ำนวนห้าคน เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการไม่เกินห้าคน
คุณสมบัตขิ องกรรมการสภาวิชาการตามวรรคหนึง่ ต้องเป็นคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี และมีคณ
ุ วุฒไิ ม่ตำ�่ กว่าปริญญาโท หรือมีตำ� แหน่งทางวิชาการ
ไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีวิทยฐานะไม่ต�่ำกว่าช�ำนาญการพิเศษ
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธาน
(๒) กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๓) ซึ่งคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๔) ซึ่งคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ (๕) ซึ่งคัดเลือกกันเองจ�ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้คณะ วิทยาลัย และส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะทีด่ ำ� เนินการจัดการ
ศึกษาเสนอผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒติ อ่ คณะกรรมการสรรหาตาม
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก�ำหนด
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณารายชือ่ ตามข้อ ๘ และเสนอชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวนไม่เกินเก้าคน
เพือ่ ให้สภาสถาบันพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการสภาวิชาการผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๑๙ (๖) ในจ�ำนวนนีใ้ ห้แต่งตัง้
จากผู้ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุดมศึกษาจ�ำนวนหนึ่งคน
ข้อ ๑๐ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอก ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ หรือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
(๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในสังคม
(๓) ไม่เป็นคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
ข้อ ๑๑ ให้นายกสภาสถาบันแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง กรรมการสภาวิชาการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภาวิชาการ
(๔) สภาสถาบันให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ
(๕) ถูกจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
43

ข้อ ๑๓ ในกรณีกรรมการสภาวิชาการของสถาบันพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำ� เนินการคัดเลือก
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการสภาวิชาการแทนโดยน�ำความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เว้นแต่วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาวิชาการที่พ้นจากต�ำแหน่งนั้นเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด�ำเนิน
การให้มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนก็ได้
ให้ผู้รับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๔ ให้มีการประชุมสภาวิชาการอย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการให้นำ� ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการประชุมสภาสถาบัน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู ้ รั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ� ำ นาจออกประกาศ หรื อ ค� ำ สั่ ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
             (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
          นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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