ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าคณะวิชาในวิทยาลัย
พ.ศ. 2557
________________________________
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าคณะวิชาในวิทยาลัย โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู
และคณาจารย์ประจําในภาควิชาและคณะวิชาในวิทยาลัย ที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าคณะวิชาในวิทยาลัย พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“ผู้อํานวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัย ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด สถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาตามการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิชาของวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาตามการแบ่งส่วนราชการภายในคณะ
วิชาของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“คณะวิชา” หมายความว่า คณะวิชาตามการแบ่ งส่วนราชการภายในของวิท ยาลัย ใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“หั วหน้าคณะวิชา” หมายความว่า หัวหน้ าคณะวิชาของวิท ยาลัย ในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“ครูห รือ คณาจารย์ ป ระจํา” หมายความว่า ข้าราชการครู คณาจารย์ ที่ เป็ น ข้ าราชการ
พนักงานราชการ (สายผู้สอน) ทําหน้าที่สอนประจําของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

-2ข้อ 4 ผู้สมควรดํารงตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชา ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
(2) เป็นครูหรือคณาจารย์ประจําในภาควิชานั้น
(3) มีประสบการณ์ การสอน หรือการวิจัย หรือการบริหารในระดับไม่ต่ํากว่าหัวหน้ า
แผนกวิชาหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าสามปีในวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือมี
ผลงานด้านวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือที่เกี่ยวข้อง
(4) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารการอาชีวศึกษา และมีศักยภาพที่จะนําความ
เจริญมาสู่ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน
(5) เป็นผู้ทรงคุณธรรมและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(6) เป็นผู้มีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับองค์กรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(7) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศตนให้แก่กิจการของภาควิชาหรือคณะวิชา และสถาบัน รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือคณะวิชาได้เต็มเวลา
(8) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสนใจและเห็ น ความสํ าคั ญ ของงานบริห ารภาควิช าหรื อ คณะวิช า
ที่รับผิดชอบ และสามารถบริหารภาควิชาหรือคณะวิชาตามนโยบาย และแผนการพัฒนาที่สถาบันและสภา
สถาบันกําหนด
(9) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านอื่น โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร
ด้านบุคลิกภาพ และด้านสุขภาพ
(10) ไม่เป็นผู้ที่ทํากิจการใดที่มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ
(11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(12) ไม่ เป็ น ผู้ ที่ เคยต้ อ งโทษจํ าคุ ก หรือ มี คํ าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จํ าคุ ก เว้น แต่ เป็ น โทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 5 การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา ให้ผู้อํานวยการสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือ
คัดเลือก แล้วเสนอผู้อํานวยการสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก ตามความในวรรคหนึ่ง ให้มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการวิทยาลัยที่ภาควิชานั้นสังกัด เป็นประธานกรรมการ
(2) รองผู้อํานวยการวิทยาลัย เป็นกรรมการ
(3) รองผู้อํานวยการวิทยาลัยที่ดูแลด้านวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 6 ผู้สมควรดํารงตําแหน่ง หัวหน้าคณะวิชา ต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามความในข้อ 4 โดยอนุโลม
ข้อ 7 การแต่งตั้งหัวหน้าคณะวิชา ให้ผู้อํานวยการสถาบันแต่งตั้ง คณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาหรือคัดเลือก แล้วเสนอผู้อํานวยการสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก ตามความในวรรคหนึ่ง ให้มีองค์ประกอบดังนี้
(1) ผู้อํานวยการวิทยาลัยที่คณะวิชานั้นสังกัด เป็นประธานกรรมการ

-3(2) ผู้อํานวยการวิทยาลัยอื่นในจังหวัดนั้น จํานวนไม่เกิน 3 คน หรือในกรณีที่จังหวัดนั้น
มีเพียงหนึ่งวิทยาลัย ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการ
(3) รองผู้อํานวยการวิทยาลัยที่ดูแลด้านวิชาการที่คณะวิชานั้นสังกัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ข้อ 8 การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชาหรือ
หัวหน้าคณะวิชา ให้คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก ตามข้อ 5 หรือข้อ 7 ประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป
และให้มีการเสนอชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกกําหนด
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก รวบรวมรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อ ตาม
ข้อ 8 พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 4 พิจารณากลั่นกรอง แล้วเสนอชื่อผู้เหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าคณะวิชา เพียงตําแหน่งละหนึ่งรายชื่อ พร้อมด้วยประวัติ ผลงาน และความเห็น
ประกอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ผู้อํานวยการสถาบันแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าว
ข้อ 10 กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือก การเสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าคณะ
วิชา ให้คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก ดําเนินการก่อนหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา จะหมดวาระ
60 วัน
ข้อ 11 ให้หัวหน้าภาควิชา หรือหั วหน้าคณะวิชา มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าคณะวิชา พ้นจาก
ตําแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา
(4) ลาศึกษาต่อ
(5) เกษียณอายุราชการ หรือพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของ
วิทยาลัย ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
(6) กระทําความผิดอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 12 ให้ผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออก
ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ 13 ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าคณะวิชา ต้องดําเนินการให้
เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
ประกาศ ณ วันที่ 28

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

