
 

 

                                                                                 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง วิธีการเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 

และกรรมการประจ าสาขาวิชา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                               -------------------------------------- 
   
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาและกรรมการประจ าสาขาวิชา พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา
และกรรมการประจ าสาขาวิชา พ.ศ.  ๒๕๕๖ มีผลให้ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาและกรรมการประจ าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาและ
กรรมการประจ าสาขาวิชา พ.ศ.  ๒๕๕๖ เป็นอันถูกยกเลิกไปด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเลือกประธานกรรมการ
ประจ าสาขาวิชาและกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ 
และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชาและกรรมการประจ าสาขาวิชา พ.ศ.  ๒๕๖๒ อธิการบดีด้วยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้ง
ที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๕ เมษายน  ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายท าหน้าที่ประธานที่ประชุมคณาจารย์และ
ก าหนดวันนัดประชุมเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา หรือกรรมการประจ าสาขาวิชาแล้วแต่กรณี      
โดยประกาศให้คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันเลือก 
 

  ข้อ ๒  การประชุมตามข้อ ๑ จะต้องมีคณาจารย์มาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
คณาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชานั้น ๆ และไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลาหรือลาไป
ต่างประเทศเกินกว่าหนึ่งปี จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลาหรือลาไปต่างประเทศเกินกว่าหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 
 
 



-๒- 

 

 

  ข้อ ๓  วิธีการเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                     (๑) ให้ที่ประชุมเลือกคณาจารย์ประจ าที่มาประชุมคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและอีก
คนหนึ่งท าหน้าที่ร่วมตรวจนับคะแนนกับประธาน  
  (๒) ให้ คณาจารย์ประจ าที่ มาประชุ มเสนอชื่ อผู้ มี คุณสมบั ติ ตามข้ อ ๖ แห่ งข้ อบั งคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา
และกรรมการประจ าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามจ านวนที่ที่ประชุมเห็นสมควร โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่
ประชุม และผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมไม่น้อยกว่าสามคน   
  (๓) วิธีการเลือกให้กระท าโดยการลงคะแนนลับ ด้วยการเขียนชื่อลงในบัตรลงคะแนน เฉพาะ
คณาจารย์ประจ าที่มาประชุมเท่านั้นมีสิทธิลงคะแนนได้ 
  (๔) คณาจารย์ประจ าที่เข้าประชุมภายหลังจากท่ีประธานได้ประกาศให้ลงคะแนนแล้ว ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนน 
  (๕) อาจารย์ประจ าคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
  (๖) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเป็น      
ผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
 

  ข้อ ๔  ในกรณีที่ผลการเลือกตามข้อ ๓ (๖) ไม่มีผู้ใดได้คะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณาจารย์
ประจ าที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชา ให้ด าเนินการก าหนดวันนัดประชุมเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาใหม่ตาม
ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ (๑) – (๕) และให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณาจารย์ประจ าที่เข้าประชุม 
เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
 
  ข้อ ๕  ในกรณีที่ ไม่มีผู้ ใดได้รับเลือกให้ เป็นประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาตามข้อ ๔              
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วย 
  (๑) อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาวิชาการเลือก จ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
  (๓) กรรมการสภาวิชาการซึ่งสภาวิชาการเลือก จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจและหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เพ่ือเสนอชื่อให้คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเลือก และให้เลือกโดยการลงคะแนนในที่ประชุมคณาจารย์ประจ า โดยใช้วิธีการ
เลือกตามข้อ ๓ (๓) (๔) (๕) และให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
 
 
 



-๓- 

 

 

  ข้อ ๖  วิธีการเลือกกรรมการประจ าสาขาวิชาให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ที่ประชุมเลือกคณาจารย์ประจ าที่มาประชุมคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และอีกคน
หนึ่งท าหน้าที่ร่วมตรวจนับคะแนนกับประธาน 
  (๒) ให้ คณาจารย์ประจ าที่ มาประชุ มเสนอชื่ อผู้ มี คุณสมบั ติ ตามข้ อ ๘ แห่ งข้ อบั งคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา
และกรรมการประจ าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามจ านวนที่ที่ประชุมเห็นสมควร โดย ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ ในที่
ประชุม และผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมไม่น้อยกว่าสามคน 
  (๓) วิธีการเลือกให้กระท าโดยการลงคะแนนลับ ด้วยการเขียนชื่อลงในบัตรลงคะแนนตามจ านวน
กรรมการประจ าสาขาวชิาที่ต้องเลือกแต่ละครั้ง เฉพาะคณาจารย์ประจ าที่มาประชุมเท่านั้นมีสิทธิลงคะแนนได้ 
  (๔) คณาจารย์ประจ าที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ประธานได้ประกาศให้ลงคะแนนแล้วไม่มีสิทธิ
ลงคะแนน 
  (๕) คณาจารย์ประจ าคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
  (๖) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการประจ าสาขาวิชาตามจ านวนที่
ต้องเลือก 
 

  ข้อ ๗  กรณีการเลือกประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาหรือกรรมการประจ าสาขาวิชาแล้วแต่กรณี
มีผู้ได้คะแนนเท่ากันและจ าเป็นต้องเลือกให้เหลือผู้เดียว ให้ลงคะแนนใหม่โดยการลงคะแนนลับ ด้วยการเขียนชื่อ    
ลงในบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
  ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    
                           ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
             ประสาท  สืบค้า 

 

     (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

                     รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 


