ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง สาขาวิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง
และอํานาจหนาที่ของประธานสาขาวิชา
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลและงานวิชาการของสาขาวิชามีความชัดเจนและเปนแนว
ปฏิบัติเดียวกัน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศเรื่อง สาขาวิชา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาที่ของ
ประธานสาขาวิชาไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง สาขาวิชา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาที่ของ
ประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข อ ๒ ให ย กเลิ ก ประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ สกลนคร เรื่ อง สาขาวิ ชา คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ วิธีการไดมา การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาที่ของประธานสาขาวิชา
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๓ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณะ” หมายความวา คณะหรือสวนงานภายในที่เทียบเทาคณะที่มีหนาที่จัด
การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณบดี ” หมายความวา คณบดีห รื อตํา แหนงที่เ รีย กเป น อยา งอื่น เที ย บเท า
คณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณาจารยประจํา” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ประเภทวิชาการ และอาจารยพิเศษประจํา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
/สาขาวิชา…

๒

“สาขาวิชา” หมายความวา หนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทางานสังกัดคณะ
ประกอบดวยคณาจารยประจํา ที่มีวุฒิการศึกษาและ/ หรือ ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน เพื่อจัดการศึกษาในสาขาวิชา
“ประธานสาขาวิชา” หมายความวา บุคคลที่คณาจารยประจําในแตละสาขาวิชา
คัดเลือกหรือสรรหาใหปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาหรือประธานเพื่อบริหารสาขาวิชา
“ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา บุคคลที่มีความรู มีประสบการณ มีผลงาน
เฉพาะสาขาวิชา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ข อ ๕ ในแต ล ะคณะสามารถจัด ตั้ง สาขาวิช าไดต ามความเหมาะสม โดยในแตล ะ
สาขาวิ ช าจะต อ งมี ค ณาจารย ป ระจํ า ไม น อ ยกว า ๓ คน คณาจารย ป ระจํ า แต ล ะคนจะสั ง กั ด เกิ น ๑
สาขาวิชามิได ยกเว นเป นคณาจารยป ระจํ าสาขาวิชาของคณะหนึ่งจะสามารถเปนคณาจารยป ระจํา
สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยไดอีก ๑ สาขาวิชา
ขอ ๖ ใหสาขาวิชามีองคประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาวิชา ๑ คน
(๒) กรรมการสาขาวิชา ไมนอยกวา ๒ คน โดยใหกรรมการสาขาวิชาคนหนึ่ง
โดยความเห็ น ชอบของประธานสาขาวิ ช าทํ า หน า ที่ เ ป น กรรมการและ
เลขานุการ
ขอ ๗ กรรมการสาขาวิชาและกรรมการประจําหลักสูตรเปนคนละสวน สาขาวิชาอาจมี
หลักสูตรในการกํากับหรือไมมีก็ได
ขอ ๘ สาขาวิชาสามารถเสนอแตงตั้งบุคคลภายในและ/ หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนผูทรงคุณวุฒิ หรือที่ปรึกษาประจําสาขาวิชาได ทั้งนี้ตองไดรับคํายินยอมจากบุคคลนั้นกอน และตอง
มีจํานวนรวมไมเกินกรรมการในขอ ๖ (๒)
ขอ ๙ ประธานสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษา
ไมต่ํากวาปริญญาโท ยกเวนสาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยตองมีตําแหนง
ทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวของจากมหาวิทยาลัยที่ กพ. รับรอง
(๒) มีประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา ๓ ป
(๓) ตองไมดํารงตําแหนงคณบดี รองคณบดี หรือผูชวยคณบดี ในคณะที่
สาขาวิชาสังกัดอยู (ยกเวนกรณีมีความจําเปน ใหขออนุมัติอธิการบดี
เปนกรณีๆ ไป)
/ขอ ๑๐ การไดมา...

๓

ขอ ๑๐ การไดมาของประธานสาขาวิชาใหทําเปนประกาศของคณะรับสมัครหรือเสนอ
ชื่อตอคณะกรรมการที่คณะตั้งขึ้น โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีคนหนึ่งที่ไมไดเปนคณาจารยประจํา
สาขาวิชานั้นๆ เปนประธาน การคัดเลือกใชวิธีลงคะแนนลับนับเปดเผย หรือใชวิธีสังคมมิติ
ในกรณีของบัณฑิตวิทยาลัย ใหคณบดี หรือผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
หรือ รองผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนประธาน
ขอ ๑๑ ประธานสาขาวิชามีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป และสามารถไดรับการเลือกใหม
ไดเมื่อหมดวาระ แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน ๒ วาระ
ขอ ๑๒ การพนจากตําแหนงประธานสาขาวิชา
(๑) หมดวาระการดํารงตําแหนง
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนคณาจารยประจํา
(๔) ลาศึกษาตอหรือลาทําวิจัยแบบเต็มเวลาเกิน ๑๒๐ วัน
(๕) ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงคณบดี รองคณบดี หรือผูชวยคณบดี (ยกเวน
กรณีจําเปนตามขอ ๙ (๓))
(๖) บกพรองในการปฏิบัติหนาที่ ผิดวินยั หรือผิดจรรยาบรรณ เปนเหตุให
มหาวิทยาลัยสัง่ ใหพนจากตําแหนง
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ประธานสาขาวิชาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหประธาน
สาขาวิชาแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
แตถาประธานสาขาวิชาพนจากตําแหนง ตามขอ ๑๒ ใหกรรมการสาขาวิชาที่มีอาวุโส
สูงสุดปฏิบัติหนาที่แทน แตตองไมเกิน ๖๐ วัน
ขอ ๑๔ ใหประธานสาขาวิชามีอํานาจและภาระหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) การจัดทําโครงการดําเนินการและพัฒนาสาขาวิชา เพื่อของบประมาณ
ประจําป
(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ การเรียนการสอน การสงผลการเรียน
พิจารณาความดี ความชอบของคณาจารยประจําสาขาวิชา และบุคลากร
ในสาขาวิชา
(๓) สงเสริมการพัฒนาทางวิชาการของคณาจารยประจําสาขาวิชา
(๔) กํากับดูแลการเงิน การจัดซื้อ – จาง ของสาขาวิชา
(๕) กํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา
(๖) เปนตัวแทนของคณาจารยในสาขาวิชาเปนกรรมการของคณะ
/(๗) ปฏิบัติหนาที่…

๔

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณบดีหรือคณะกรรมการประจําคณะหรือ
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๕ ประธานสาขาวิชา สามารถไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายปญญา มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

