ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑
……………………………………..
โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีขอ้ บังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๓๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก
ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการประจ�ำส�ำนัก ประธานกรรมการประจ�ำศูนย์ หรือ
ประธานกรรมการประจ�ำส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แล้วแต่กรณี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประจ�ำส�ำนัก กรรมการประจ�ำศูนย์ หรือกรรมการประจ�ำ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ข้อ ๔ ในแต่ละส�ำนัก ศูนย์ หรือส่ วนราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ นที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ ให้ มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยต�ำแหน่งซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการ หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียก
ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองในส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๓) กรรมการซึง่ คัดเลือกจากผูแ้ ทนคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในส�ำนัก
ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จ�ำนวนสามคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งตามข้อเสนอของกรรมการตาม (๒) และ (๓)
จ�ำนวนสองคน
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ให้ผู้อ�ำนวยการแต่งตั้งบุคลากรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๕ ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจ�ำ 
ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ ๔ (๓)
ข้อ ๖ กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกใหม่
อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ข้อ ๗ กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น
(๔) พ้นจากการปฏิบัติงานในส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๕) สภาสถาบันให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความ
สามารถ
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเหตุใดๆ ติดต่อกันเป็นเวลาเก้าสิบวัน
(๗) กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
ข้อ ๘ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ (๓) จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการ
เลือกกรรมการแทนให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๙ ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) ว่างลงเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๗
ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการเลือกกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวัน เว้นแต่ต�ำแหน่งที่ว่างลงมีวาระ
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด�ำเนินการคัดเลือกแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงก็ได้
ให้กรรมการตามข้อ ๔ (๓) และ (๔) ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงตามวรรคหนึ่ง ด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุพเิ ศษ กรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของกรรมการทัง้ หมดทีม่ อี ยูอ่ าจเข้าชือ่ ร้องขอ
ให้ผู้อ�ำนวยการจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมอีกได้
การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�ำหนด หากกรณีมีความจ�ำเป็น
หรือเป็นเรื่องเร่งด่วน คณะกรรมการอาจให้มีการเสนอเรื่องเป็นวาระจรก็ได้
ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองผูอ้ ำ� นวยการคนหนึง่ ซึง่ ผูอ้ ำ� นวยการมอบหมายท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ถ้ารองผูอ้ ำ� นวยการไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามี
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามข้อ ๔ (๑) หรือ (๒) เข้าประชุมคณะกรรมการไม่ได้ อาจมอบหมาย
เป็นหนังสือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบัติราชการในส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะแล้วแต่กรณีเข้าประชุม ในกรณีเช่นว่านีใ้ ห้ผซู้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเสมือนหนึง่ เป็น
กรรมการ แต่ถา้ ไม่ได้มอบหมายเป็นหนังสือให้บคุ คลดังกล่าวเข้าประชุมแทน ไม่ให้นบั เป็นองค์ประชุมและไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในการประชุม
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ข้อ ๑๓ ในการบริหารงานของส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
คณาจารย์ประจ�ำ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการตามอ�ำนาจหน้าที่ ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางนโยบายและแผนงานของส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๒) เสนอแนวทางการจัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการบริหารงาน
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
   (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

62

