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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานกังานคณบดี เปนงานและสาขาวชิา  

 
  เพื่อใหการบริหารจัดการและการพัฒนาวชิาการ  ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
จึงเห็นสมควรใหมีการแบงสวนราชการภายในสํานกังานคณบดีเปนงานและสาขาวิชาท่ีมีฐานะเทียบเทางาน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑ วรรค  ๓  และมาตรา  ๓๑ (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราว
ประชุม คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๓  จงึประกาศใหแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคณบดี  เปนงานและสาขาวิชาท่ีมีฐานะเทียบเทางานไวดังตอไปนี ้
  ขอ  ๑  ใหยกเลิกการแบงสวนราชการภายในระดับงาน หรือเทียบเทางานในสํานกังาน
คณบดี  คณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร  เร่ือง  การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เปนระดับงานหรือเทียบเทางาน 
พ.ศ. ๒๕๔๙  และใหใชการแบงสวนราชการภายในคณะเปนงานหรือเทียบเทางานตามประกาศนีแ้ทน 
   

  ขอ  ๒  คณะครุศาสตร 
   สํานักงานคณบดี  ใหแบงสวนราชการเปนระดับงานหรือเทียบเทางาน ดังนี ้
    (๑)  งานบริหารท่ัวไป 
    (๒)  งานกิจการนักศึกษา 
    (๓)  งานบริการการศึกษา 
    (๔)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    (๕)  สาขาวิชาวัดผลและวิจยัการศึกษา 
    (๖)  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    (๗)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    (๘)  สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ 
    (๙)  สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา 
    (๑๐)  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 
    (๑๑)  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 
 

  ขอ  ๓  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   สํานักงานคณบดี  ใหแบงสวนราชการเปนระดับงานหรือเทียบเทางาน ดังนี ้

/(๑)  งานบริหาร… 



 
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง  การจัดต้ังโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
  ดวยสังคมปจจุบันเขาสูภาวะการแขงขันเพื่อแสวงหาผลประโยชนและความชอบธรรมให
ตนเอง  บนพื้นฐานของการแขงขัน  ถาคนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม การแขงขันจะกลายเปนการแยง
ชิงเอาเปรียบ  การพัฒนาสังคมดานการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมจะถูกละเลย  การเรียนรูจากตัวอยาง
ท่ีมากับส่ือตาง ๆ โดยขาดหลักการคิดการแนะนําจะทําใหเกิดการเลียนแบบโดยขาดความเขาใจ  การปฏิบัติ
ศาสนกิจอาจเปนเพียงพิธีกรรม ไมเขาใจในหลักธรรมของศาสนาอยางแทจริง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ินมีภารกิจสําคัญนอกจาก
สอนศิลปวิทยา  ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ทําการศึกษาวิจัย และบริการ
ดานวิชาการแลว ยังตองแสดงความเปนผูนําดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สรางสํานึกในความเปนไทย  
มีความผูกพันตอทองถ่ิน เรียนรูและเสริมสรางภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  มีหนาท่ีเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม  สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกสังคมดังท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา ๗  และ
มาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
  การเสริมสรางสังคมใหเปนสังคมแหงคุณธรรมตองชวยกันหลายฝาย บาน โรงเรียน  และ
ศาสนาตองเปนแกนหลักในการหลอหลอมกลอมเกลาเด็กใหเติบโตในสภาพแวดลอมท่ีดี  เขาใจและไดรับ
การพัฒนาความคิดจิตใจท่ีมีคุณธรรม  สภาพโรงเรียนโดยสวนใหญตางเนนดานวิชาการ  สงเสริมการ
แขงขัน  ครูควรเปนตัวอยางของเด็กในดานคุณธรรม  จริยธรรม  การมีจิตสํานึกสาธารณะ  การเคารพกฎ
กติกา  การรักษาวินัย  และความซ่ือสัตย  สุจริต  เคารพในสิทธิผูอ่ืน  เด็กท่ีเติบโตจากบานเขาสูโรงเรียน  จึง
ควรไดรับการปลูกฝงความเปนคนดีคนมีคุณธรรมอยางจริงจัง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดตระหนักในภารกิจของมหาวิทยาลัยในการสรางสังคม
ใหมีคนดี  มีจิตสาธารณะเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  ดํารงชีวิตภายใตหลักธรรมโดยการปฏิบัติ  และมี
ความเห็นตรงกันวานอกจากจะสรางบัณฑิตใหเปนคนดีแลวควรจะเร่ิมตนสรางคนดีจากเด็ก โดยเนนเด็กใน
ทองถ่ิน  และมีความเช่ือวา “เด็กดี”  จะเรียนรูในทางดีไดอยางรวดเร็ว  และเขาใจอยางแทจริง  จึงมีมติใหจัด
การศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ  เพื่อเปนโรงเรียนทางเลือกหรือกรณีศึกษา ท้ังในดานการบริหาร
จัดการ  สถานท่ี  สภาพแวดลอม  ครู บุคลากร  และผูปกครอง 
  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๒๕  มกราคม ๒๕๕๓ ไดให 
ความเห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ข้ึนเปนสวนงานภายใน แต 

/เนื่องจากเพิ่งเปน… 



- ๒ - 
 

เนื ่องจากเปนระยะเริ ่มตนจึงเห็นควรกําหนดใหสวนงานภายในเทียบเทางาน   สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ไปกอน 
  มหาวิทยาลัยจึงประกาศจัดต้ังโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ใน
ระยะแรกใหเปดรับเด็กเล็กระดับบริบาล โดยใหปรับปรุงอาคารและพ้ืนท่ีบริเวณศูนยคอมพิวเตอรเดิมเปน
โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนการเร่ิมตน  และดําเนินการดังนี้ 
  (๑)  ใชงบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงเตรียมอุปกรณ  และจาง
บุคลากรเพ่ือดําเนินการรับเด็กเล็กระดับ ๓ – ๔ ป  เขาเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๓ 
  (๒)  ใหคณะกรรมการตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขท่ี ๘๒๔/๒๕๕๒  และ
คําส่ังเลขท่ี  ๑๑/๒๕๕๓  เร่ือง การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดตั้งโรงเรียนวิถีธรรมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร  เปนคณะกรรมการดําเนินการในระยะแรกไปจนกวาจะหมดวาระตามคําส่ัง  และอาจเสนอ
แตงต้ังคณะกรรมการและ/หรือท่ีปรึกษาเพิ่มเติมได 
  (๓)  คณะกรรมการตาม (๒) มีหนาท่ีกําหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนการเปด - ปด
เรียน  การจัดการเรียนการสอน จัดทําหลักสูตร และระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับ
บริบาล และการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๒-๓) 
  (๔)  แตงต้ังให อาจารยสรินดา  พงษคุลีการ  รักษาการครูใหญของโรงเรียนวิถีธรรมแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  จนกวาจะมีคําส่ังเปลี่ยนแปลง และ
สามารถเสนอแตงต้ังผูชวยครูใหญเพิ่มเติมได 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
       (นายปญญา  มหาชัย) 
                อธิการบดี 
 



- ๒ – 
 

    (๑)  งานบริหารท่ัวไป 
    (๒)  งานกิจการนักศึกษา 
    (๓)  งานบริการการศึกษา 
    (๔)  สาขาวิชาพืชศาสตร 
    (๕)  สาขาวิชาสัตวศาสตร 
    (๖)  สาขาวิชาการประมง 
    (๗)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 

  ขอ  ๔  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   สํานักงานคณบดีใหแบงสวนราชการเปนระดับงาน หรือเทียบเทางาน ดังนี ้
    (๑)  งานบริหารท่ัวไป 
    (๒)  งานกิจการนักศึกษา 
    (๓)  งานบริการการศึกษา 
    (๔)  สาขาวิชาโยธาและสถาปตยกรรม 
    (๕)  สาขาวิชาการผลิตและอุตสาหการ 
    (๖)  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

  ขอ  ๕  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   สํานักงานคณบดี  ใหแบงสวนราชการเปนระดับงาน หรือเทียบเทางานดังนี ้
    (๑)  งานบริหารท่ัวไป 
    (๒)  งานกิจการนักศึกษา 
    (๓)  งานบริการการศึกษา 
    (๔)  สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 
    (๕)  สาขาวิชาภาษาไทย 
    (๖)  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
    (๗)  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
    (๘)  สาขาวิชาดนตรี 
    (๙)  สาขาวิชาสังคมศาสตร 
.    (๑๐)  สาขาวิชานิติศาสตร 
    (๑๑)  สาขาวิชาศิลปกรรม 
 

/ขอ  ๖  คณะ… 
 
 



- ๓ - 
 

  ขอ  ๖  คณะวทิยาการจดัการ 
   สํานักงานคณบดี ใหแบงสวนราชการเปนระดับงาน หรือเทียบเทางานดังนี ้
    (๑)  งานบริหารท่ัวไป 
    (๒)  งานกิจการนักศึกษา 
    (๓)  งานบริการการศึกษา 
    (๔)  สาขาวิชาการบัญชี 
    (๕)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
    (๖)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    (๗)  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    (๘)  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย 
    (๙)  สาขาวชิาการเงินการธนาคาร 
    (๑๐)  สาขาวิชาการตลาด 
 

  ขอ  ๗  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   สํานักงานคณบดี ใหแบงสวนราชการเปนระดับงาน หรือเทียบเทางานดังนี ้
    (๑)  งานบริหารท่ัวไป 
    (๒)  งานกิจการนักศึกษา 
    (๓)  งานบริการการศึกษา 
    (๔)  สาขาวิชาฟสิกส 
    (๕)  สาขาวิชาเคมี 
    (๖)  สาขาวิชาชีววิทยาและวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
    (๗)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
    (๘)  สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
    (๙)  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ท้ังนี้  ตั้งแตวนัท่ี  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
   

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓                      
 
  

              (นายปญญา    มหาชัย) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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