
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้เกิดความ 

เรียบร้อยในการบริหารงานในระดับคณะ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๔๑ วรรค ๒  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับ มติคณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘  และ      
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงให้ออกข้อบังคับฉบับนี้ไว้ ดังต่อไปนี้  
 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๘”  
 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ นับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน 
 

  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะ 
   “คณาจารย์ประจ า” หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และอาจารย์พิเศษรายเดือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร       
(ไม่รวมถึงอาจารย์ตามสัญญาจ้างประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 
   “อาจารย์พิเศษรายเดือน”  หมายถึง อาจารย์พิเศษท่ีมีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  
ซึ่งมีภาระการสอนและงานวิชาการอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมอบหมาย 
 

  ข้อ ๕  คณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วย 
(๑) คณบดี       เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนรองคณบดี ซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน   เป็นรองกรรมการ 
(๓) ผู้แทนประธานสาขาวิชา ซึ่งเลือกกันเองสองคน   เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้แทนคณาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ทรง... 
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(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนสามคน   เป็นกรรมการ 
(๗) หัวหน้าส านักงานคณบดี    เป็นกรรมการและ 

เลขานุการ 
 

ข้อ ๖  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(๑) คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนคณาจารย์จะต้องเป็นคณาจารย์ประจ าที่ไม่ด ารง 

ต าแหน่งรองคณบดี หรือประธานสาขาวิชา 
(๒) คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย มี 

คุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม มีความสนใจ และเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อ ๗  วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ 

(๑) คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ ให้คณาจารย์ประจ าที่สังกัดคณะนั้นๆ  
เสนอชื่อหรือสมัคร แล้วให้คณาจารย์ประจ าในคณะเป็นผู้เลือก 

(๒) คณะกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๕ (๕) ให้คณาจารย์ประจ าที่สังกัด 
คณะนั้นเสนอชื่อ และให้คณะกรรมการประจ าคณะตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) พิจารณาคัดเลือก 
  ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๕ โดยค าแนะน าของคณบดี 
 

  ข้อ ๘  วาระการด ารง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการประจ าคณะ 
(๑) คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) ให้ด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ีตนครอง 
(๒) คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับ 

เลือกตั้งใหม่ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ 
   กรณีท่ีคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งใหม่ ด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่ตนแทน 

(๓) คณะกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๕ (๕) ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ ๓  
ปี และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่  

กรณีท่ีคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับการ 
เลือกตั้งใหม่ ด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่ตนแทน 
 

  ข้อ ๙  คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
(๖) ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการประจ าคณะตามข้อ ๖ 

ข้อ  ๑๐ ... 
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ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะ ให้สอดคล้องกับ 

นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ ตลอดจนควบคุมมาตรฐาน 

การศึกษาของคณะ 
(๓) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และท านุ 

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๔) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ เพื่อน าเสนอต่อ 

มหาวิทยาลัย 
(๕) ก าหนดแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบใน 

งบประมาณของคณะ 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อด าเนินการใดๆ อันอยู่ใน 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
(๗) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
(๘) ออกระเบียบ ประกาศของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือ 

เสนอต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการของคณะ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๑  การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการประจ าคณะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗  อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้
ประกาศใช้บังคับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่ง  
 

  ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย
และถือเป็นอันยุติ 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
           (ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 
                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


