ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าคณะวิชา
สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
พ.ศ. 2557
________________________________
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าคณะวิชา สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของคณาอาจารย์ประจําในภาควิชาและคณะวิชา ของสํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 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
และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าคณะวิชา สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“ผู้อํานวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“ภาควิ ช า” หมายความว่ า ภาควิ ช าตามการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในคณะวิ ช า ของ
สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาในคณะวิชา ของสํานักงานอาชีวศึกษา
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“คณะวิช า” หมายความว่า คณะวิ ช าตามการแบ่ งส่ ว นราชการภายใน ของสํ านั ก งาน
อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“หัวหน้าคณะวิชา” หมายความว่า หัวหน้าคณะวิชา ของสํานักงานอาชีวศึ กษาบัณ ฑิ ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“คณาจารย์ ป ระจํ า ” หมายความว่ า ข้ า ราชการและพนั ก งานราชการ (สายผู้ ส อน)
ที่ทําหน้าที่สอนประจํา ของสํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน” หมายความว่ า ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานอาชี ว ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

-2ข้อ 4 ผู้สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และมีตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าชํานาญการพิเศษ
(2) เป็นคณาจารย์ประจํา พนักงานราชการ (สายผู้สอน) ในภาควิชาหรือคณะวิชานั้น
(3) มีประสบการณ์การสอน หรือการวิจัย หรือด้านการบริหารในระดับไม่ต่ํากว่าหัวหน้า
แผนกวิชา, สาขาวิชา, ภาควิชา มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง
(4) มีผลงานด้านวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือที่เกี่ยวข้อง
(5) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารการอาชีวศึกษา และมีศักยภาพที่จะนําความ
เจริญมาสู่ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน
(6) เป็นผู้ทรงคุณธรรมและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(7) เป็นผู้มีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับองค์กรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(8) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศตนให้แก่กิจการของภาควิชาหรือคณะวิชา และสถาบัน รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือคณะวิชาได้เต็มเวลา
(9) เป็นผู้ที่มีความสนใจและเห็นความสําคัญของงานบริหารภาควิชาหรือคณะวิชา ที่
รับผิดชอบ และสามารถบริหารภาควิชาหรือคณะวิชาตามนโยบาย และแผนการพัฒ นาที่สถาบั นและสภา
สถาบันกําหนด
(10) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านอื่น โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร
ด้านบุคลิกภาพ และด้านสุขภาพ
(11) ไม่เป็นผู้ที่ทํากิจการใดที่มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ
(12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(13) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกหรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ต้องโทษจําคุก เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าคณะวิชา
(1) กรณี ค ณาจารย์ป ระจําในภาควิชาหรือคณะวิชานั้น มี จํานวนน้ อยกว่า 5 คน ให้
ผู้อํานวยการสถาบันแต่งตั้งตามคําแนะนําของผู้อํานวยการสํานักงาน
(2) กรณีคณาจารย์ประจําในภาควิชาหรือคณะวิชานั้น มีจํานวน 5 คนขึ้นไป ให้เลือก
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา ดังนี้
(ก) ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน เชิญประชุมคณาจารย์ประจําภาควิชาหรือคณะวิชา
นั้น และให้คณาจารย์ผู้เข้าประชุมเสนอชื่อผู้สมควรเป็นหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา และมีการลงมติ
โดยให้ถือเสียงข้างมาก
(ข) ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตาม (ก) ให้ผู้อํานวยการสถาบัน
แต่งตั้ง
ข้อ 6 กระบวนการเลื อ ก การเสนอแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า ภาควิ ช า หรื อ หั ว หน้ า คณะวิ ช า ให้
ผู้อํานวยการสํานักงานดําเนินการก่อนหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา จะหมดวาระ 60 วัน

-3ข้อ 7 ให้หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดกัน
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา พ้นจาก
ตําแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา
(4) ลาศึกษาต่อ
(5) เกษียณอายุราชการ หรือพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ของ
สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
(6) กระทําความผิดอาญาโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 8 ให้ ผู้ อํานวยการสถาบันเป็นผู้รักษาการให้เป็ นไปตามข้ อบั งคับนี้ และมีอํานาจออก
ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ 9 ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าคณะวิชา ต้องดําเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติให้ใช้หลักสูตร จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

