
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง  สาขาวิชา  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง   

และอํานาจหนาท่ีของประธานสาขาวิชา 
 
 

  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลและงานวิชาการของสาขาวิชามีความชัดเจนและเปนแนว
ปฏิบัติเดียวกัน  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งท่ี  ๓/ 
๒๕๕๒  เม่ือวันท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงประกาศเรื่อง  สาขาวิชา  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมา  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และอํานาจหนาท่ีของ
ประธานสาขาวิชาไวดังนี ้
  ขอ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  สาขาวิชา  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และอํานาจหนาท่ีของ
ประธานสาขาวิชา  พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

  ขอ  ๒  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง สาขาวิชา คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการไดมา การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาท่ีของประธานสาขาวิชา  
ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

  ขอ  ๓  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป 
 

 ขอ  ๔  ในประกาศฉบับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
   “คณะ”  หมายความวา  คณะหรือสวนงานภายในท่ีเทียบเทาคณะท่ีมีหนาท่ีจัด
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกเปนอยางอ่ืนเทียบเทา
คณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

“คณาจารยประจํา”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ประเภทวิชาการ และอาจารยพิเศษประจํา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

/สาขาวิชา… 
 
 



 ๒ 

   “สาขาวิชา”  หมายความวา  หนวยงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทางานสังกัดคณะ
ประกอบดวยคณาจารยประจํา  ท่ีมีวุฒิการศึกษาและ/ หรือ ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน  เพ่ือจัดการศึกษาในสาขาวิชา 
   “ประธานสาขาวิชา”  หมายความวา  บุคคลท่ีคณาจารยประจําในแตละสาขาวิชา
คัดเลือกหรือสรรหาใหปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาหรือประธานเพ่ือบริหารสาขาวิชา 
   “ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา  บุคคลท่ีมีความรู  มีประสบการณ  มีผลงาน
เฉพาะสาขาวิชา  หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
 

  ขอ  ๕  ในแตละคณะสามารถจัดตั้งสาขาวิชาไดตามความเหมาะสม  โดยในแตละ
สาขาวิชาจะตองมีคณาจารยประจําไมนอยกวา  ๓  คน  คณาจารยประจําแตละคนจะสังกัดเกิน  ๑  
สาขาวิชามิได  ยกเวนเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาของคณะหนึ่งจะสามารถเปนคณาจารยประจํา
สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยไดอีก  ๑  สาขาวิชา 
 

ขอ  ๖  ใหสาขาวิชามีองคประกอบ  ดังนี ้
      (๑)  ประธานสาขาวิชา  ๑  คน 

(๒)  กรรมการสาขาวิชา  ไมนอยกวา  ๒  คน  โดยใหกรรมการสาขาวิชาคนหนึ่ง
โดยความเห็นชอบของประธานสาขาวิชาทําหนาท่ีเปนกรรมการและ
เลขานุการ   

ขอ  ๗  กรรมการสาขาวิชาและกรรมการประจําหลักสูตรเปนคนละสวน  สาขาวิชาอาจมี 
หลักสูตรในการกํากับหรือไมมีก็ได 

 

ขอ  ๘  สาขาวิชาสามารถเสนอแตงตั้งบุคคลภายในและ/ หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  
เปนผูทรงคุณวุฒิ  หรือท่ีปรึกษาประจําสาขาวิชาได  ท้ังนี้ตองไดรับคํายินยอมจากบุคคลนั้นกอน และตอง
มีจํานวนรวมไมเกินกรรมการในขอ ๖ (๒) 

 

  ขอ  ๙  ประธานสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติดังนี้   
            (๑)  มีตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษา   
                    ไมต่ํากวาปริญญาโท  ยกเวนสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยตองมีตําแหนง 
                     ทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป  หรือมีวุฒิทางการศึกษาระดับ 

     ปริญญาเอกในสาขาท่ีเกี่ยวของจากมหาวิทยาลัยท่ี กพ. รับรอง 
           (๒)  มีประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา  ๓  ป 
           (๓)  ตองไมดํารงตําแหนงคณบดี  รองคณบดี  หรือผูชวยคณบด ีในคณะท่ี 

    สาขาวิชาสังกัดอยู  (ยกเวนกรณีมีความจําเปน ใหขออนุมัติอธิการบดี  
    เปนกรณีๆ ไป) 

/ขอ  ๑๐  การไดมา... 
 



 ๓ 

ขอ  ๑๐  การไดมาของประธานสาขาวิชาใหทําเปนประกาศของคณะรับสมัครหรือเสนอ 
ช่ือตอคณะกรรมการท่ีคณะตั้งขึ้น  โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีคนหนึ่งท่ีไมไดเปนคณาจารยประจํา
สาขาวิชานั้นๆ  เปนประธาน  การคัดเลือกใชวิธีลงคะแนนลับนับเปดเผย  หรือใชวิธีสังคมมิต ิ

            ในกรณีของบัณฑิตวิทยาลัย  ใหคณบดี  หรือผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  
หรือ รองผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนประธาน 

 

ขอ  ๑๑  ประธานสาขาวิชามีวาระการดํารงตําแหนง  ๔ ป  และสามารถไดรับการเลือกใหม  
ไดเม่ือหมดวาระ  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน  ๒  วาระ 

 

ขอ  ๑๒  การพนจากตําแหนงประธานสาขาวิชา 
       (๑)  หมดวาระการดํารงตําแหนง 
       (๒) ลาออก 
       (๓)  ขาดคุณสมบัติการเปนคณาจารยประจํา 
       (๔)  ลาศึกษาตอหรือลาทําวิจัยแบบเต็มเวลาเกิน ๑๒๐ วัน 
       (๕)  ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงคณบดี  รองคณบดี  หรือผูชวยคณบด ี(ยกเวน 
                กรณีจําเปนตามขอ ๙ (๓)) 

(๖)  บกพรองในการปฏิบัติหนาท่ี  ผิดวินัย หรือผิดจรรยาบรรณ  เปนเหตุให
มหาวิทยาลัยส่ังใหพนจากตําแหนง 

 

ขอ  ๑๓  ในกรณีท่ีประธานสาขาวิชาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหประธาน 
สาขาวิชาแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน 

แตถาประธานสาขาวิชาพนจากตําแหนง ตามขอ  ๑๒ ใหกรรมการสาขาวิชาท่ีมีอาวุโส
สูงสุดปฏิบัติหนาท่ีแทน แตตองไมเกิน  ๖๐  วัน  

       

ขอ  ๑๔  ใหประธานสาขาวิชามีอํานาจและภาระหนาท่ี  ดังตอไปนี ้
(๑) การจัดทําโครงการดําเนินการและพัฒนาสาขาวิชา  เพ่ือของบประมาณ 
        ประจําป 
(๒)  กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ  การเรียนการสอน  การสงผลการเรียน  
         พิจารณาความดี ความชอบของคณาจารยประจําสาขาวิชา  และบุคลากร 
         ในสาขาวิชา 
(๓)  สงเสริมการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารยประจําสาขาวิชา 
(๔)  กํากับดูแลการเงิน  การจัดซ้ือ – จาง  ของสาขาวิชา 
(๕)  กํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 
(๖)  เปนตัวแทนของคณาจารยในสาขาวิชาเปนกรรมการของคณะ 

/(๗)  ปฏิบัติหนาท่ี… 
 



 ๔ 

 
(๗)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณบดีหรือคณะกรรมการประจําคณะหรือ 
         มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

ขอ  ๑๕  ประธานสาขาวิชา  สามารถไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

(นายปญญา  มหาชัย) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


