
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วย สภาวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย              

สภาวิชาการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)  มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย                  

สภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยสภาวิชาการ            

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่งหรือมติอ่ืนใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

 “บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงาน

มหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 “คณาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

 



 “คณะ”  หมายความรวมถึง  ส่วนราชการอ่ืนที่มีคณาจารย์ประจ าซึ่งเป็นข้าราชการ               

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในสังกัด 

 “หน่วยงาน”  หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย  และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ  ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง  และตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 “ประธาน”  หมายความว่า  ประธานสภาวิชาการ 

 “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการสภาวิชาการ 

 “เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการสภาวิชาการ 

 “การประชุม”  หมายความว่า  การประชุมสภาวิชาการ 

 “ที่ประชุม”  หมายความว่า  กรรมการที่มาประชุมหรือสถานที่ที่มีการประชุม        

สภาวิชาการ และให้หมายความรวมถึงที่ประชุมของการประชุมด้วยระบบสื่อสารทางไกลด้วย 

ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี้  ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 

คุณสมบัติกรรมการ 

 ข้อ  ๖  กรรมการซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า มีคุณสมบัติดังนี้ 

 (๖.๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย 

 (๖.๒)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 (๖.๓)  มีประสบการณ์ในการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า

สามปี 

 ข้อ  ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีคุณสมบัติดังนี้ 

 (๗.๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 

 (๗.๒)  มีความรู้  ความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และมีประสบการณ์อันเป็น

ประโยชน์ต่องานวิชาการของสภาวิชาการ 

 (๗.๓)  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 (๗.๔)  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 

 (๗.๕)  ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

 ข้อ  ๘  การเลือกกรรมการจากคณาจารย์ประจ า  ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรง

และลับ  แยกตามกลุ่มคณะที่สังกัด  โดยแบ่งออกเป็นหกกลุ่ม  กลุ่มละหนึ่งคน 

 ข้อ  ๙  ในการเลือกตั้งกรรมการจากคณาจารย์ประจ าแต่ละคราว  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 

 (๙.๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

 (๙.๒)  หัวหน้าหรือบุคลากรในหน่วยงานระดับคณะไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

เป็นกรรมการ 

 (๙.๓)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

 ทั้งนี้   มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสองคน  เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 ข้อ  ๑๐  คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑๐.๑)  ก าหนดกลุ่มคณะที่จะเลือกกรรมการ 

 (๑๐.๒)  ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อกลุ่มคณะประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

 (๑๐.๓)  ก าหนดวัน  เวลา  รับสมัครเลือกตั้งและวันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 

 (๑๐.๔)  ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการสมัคร  จัดท าและประกาศบัญชี

รายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 (๑๐.๕)  ก าหนดลักษณะบัตรเลือกตั้ง 

 (๑๐.๖)  รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

 (๑๐.๗)  รวมคะแนนผลการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 

 (๑๐.๘)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินงาน

การเลือกตั้ง 

 (๑๐.๙)  ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 

 (๑๐.๑๐)  รายงานผลการเลือกตั้งต่อมหาวิทยาลัย 

 (๑๐.๑๑)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
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 ข้อ  ๑๑  เมื่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งออกประกาศก าหนดวันเวลารับสมัครเลือกตั้ง

แล้ว  ให้หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง จากบุคลากรใน

สังกัดหรือที่ช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยเลือกตั้งนั้นจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 ข้อ  ๑๒  คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง  มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้  

 (๑๒.๑)  จัดท าและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 (๑๒.๒)  ด าเนินการเลือกตั้ง 

 (๑๒.๓)  ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วย

เลือกตั้ง 

 ข้อ  ๑๓  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ได้แก่คณาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้ว      

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ข้อ  ๑๔  การทักท้วงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ให้แจ้งต่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณีเป็น

ลายลักษณ์อักษรภายในห้าวันท าการนับแต่วันประกาศรายชื่อ  

 ข้อ  ๑๕  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับ

เลือกตั้งได้หนึ่งหมายเลขตามกลุ่มคณะที่ตนสังกัด 

 ข้อ  ๑๖  ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้แล้วเสร็จใน

วันลงคะแนน พร้อมประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นแยกตามกลุ่มคณะที่มีการเลือกตั้งและ

ท ารายงานผลการนับคะแนนส่งให้ประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งอย่างช้าในวันท าการถัดไป 

 ข้อ  ๑๗  ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากคะแนนรวมของทุกหน่วยเลือกตั้งในแต่ละกลุ่มคณะ

เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

 ในกรณีผู้ ได้รับเลือกในล าดับที่หนึ่ งตามวรรคแรกมีคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ประธาน

คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งจับสลากผู้ที่ได้ล าดับที่หนึ่งที่มีคะแนนรวมเท่ากันโดยเปิดเผย 

 ข้อ  ๑๘  ให้ประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งต่อมหาวิทยาลัย  

เพ่ือประกาศผลการเลือกตั้งและแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยเร็ว 

 ข้อ  ๑๙  กรณีกลุ่มคณะใด  ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ให้หัวหน้าหน่วยงานใน

กลุ่มคณะนั้น  เลือกคณาจารย์ประจ าในคณะ  ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการต่อไป  
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 ในกรณีที่กลุ่มคณะใดประกอบไปด้วยหน่วยงานตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป  หากไม่มีผู้สมัครรับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ  ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง เลือกคณาจารย์ประจ าในกลุ่มคณะ  ที่มี

คุณสมบัติตามข้อ  ๖  จากรายชื่อที่หัวหน้าหน่วยงานในกลุ่มคณะนั้นเสนอ  เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป  

 ข้อ  ๒๐  กรณีกลุ่มคณะใดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งคน  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในกลุ่ม

คณะนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการจากคณาจารย์ประจ าโดยมิต้องมีการเลือกตั้ง 

หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ข้อ  ๒๑  เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย 

 (๒๑.๑)  อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ 

 (๒๑.๒)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นรองประธานกรรมการ 

 (๒๑.๓)  ผู้แทนจากคณบดีที่จัดการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์  ซึ่งคัดเลือก

กันเองจ านวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ 

 (๒๑.๔)  ผู้แทนจากคณบดีที่จัดการเรียนการสอนสายสังคมศาสตร์  ซึ่งคัดเลือก

กันเองจ านวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ 

 (๒๑.๕)  กรรมการจากคณาจารย์ประจ า  ซึ่งคัดเลือกกันเอง  จ านวน  ๑  คน  เป็น

กรรมการ 

 (๒๑.๖)  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นกรรมการ 

 (๒๑.๗)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีกก็ได้  แต่ไม่เกิน  ๒  คน 

 ข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการตามวิธีที่เห็นสมควรเพ่ือสรรหาบุคคลผู้มี

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และพิจารณากลั่นกรองให้ได้จ านวนทั้งสิ้นสิบคน  แล้ว

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 
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หมวด ๔ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

 ข้อ  ๒๓  กรรมการจากคณาจารย์ประจ าและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี  และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๒๓.๑)  ตาย 

 (๒๓.๒)  ลาออก 

 (๒๓.๓)  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ  ตามข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗ 

 (๒๓.๔)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 (๒๓.๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๒๓.๖)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๒๓.๗)  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

 ข้อ  ๒๔  ในกรณีที่กรรมการจากคณาจารย์ประจ าหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  พ้นจาก

ต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการเลือกหรือแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกหรือแต่ง

ตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้า

สิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

 ในกรณีที่กรรมการจากคณาจารย์ประจ าหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ             

แต่ยังมิได้เลือกหรือยังมิได้แต่งตั้งกรรมการอ่ืนขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จนกว่าจะได้มีกรรมการใหม่แล้ว 

 ข้อ  ๒๕  ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการจากคณาจารย์ประจ าหรือกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 

หมวด ๕ 

การประชุม 

 ข้อ  ๒๖  ให้มีการประชุมปกติอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 ข้อ  ๒๗  ในการประชุมต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ทั้งนี้  รวมถึงการประชุมด้วยระบบสื่อสารทางไกลด้วย 
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 ข้อ  ๒๘  ถ้ากรรมการตั้งแต่หนึ่งในสี่ขึ้นไปของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ร้องขอให้

สภาวิชาการเปิดประชุมเพ่ือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ประธานเรียกประชุมสภาวิชาการภายในสิบวันนับแต่

วันที่ประธานได้รับหนังสือร้องขอ 

 ข้อ  ๒๙  การเรียกประชุมสภาวิชาการให้ท าเป็นหนังสือแจ้งพร้อมด้วยระเบียบวาระการ

ประชุมและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่การประชุมเร่งด่วน

จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบขณะประชุมก็ได้ 

 การเรียกประชุมหรือการส่งเอกสารตามวรรคแรกอาจด าเนินการ ทางโทรสาร  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนเพิ่มเติมอีกด้วยก็ได้  เมื่อประธานเห็นสมควร 

 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้ประธานนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

  ข้อ  ๓๐  ประธานมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม  และเพ่ือรักษาความเรียบร้อยในการ

ประชุม  ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใด ๆ  ตามความจ าเป็น 

 ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานท าหน้าที่แทน      

ถ้ารองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน   

 ข้อ  ๓๑  ให้มีการลงลายมือชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 

 ข้อ  ๓๒  การจัดระเบียบวาระการประชุม  ให้เป็นไปตามที่ประธานหรือเลขานุการแล้วแต่

กรณีจะพิจารณาเห็นสมควรไปตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 (๓๒.๑)  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 (๓๒.๒)  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 (๓๒.๓)  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน 

 (๓๒.๔)  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 (๓๒.๕)  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 (๓๒.๖)  เรื่องอ่ืน ๆ  

 ข้อ  ๓๓  ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแต่ในกรณีที่ประธานหรือเลขานุการ

เห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนจะจัดไว้ล าดับใดของวาระประชุมก็ได้ 

 ข้อ  ๓๔  ในการประชุม  ถ้าประธานเห็นสมควรหรือกรรมการที่มาประชุมร้องขอให้ประชุม

ลับ ให้เป็นอ านาจของประธานในการอนุญาตให้ประชุมลับ 

 ในการประชุมลับห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุม  เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธาน

เท่านั้น 
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 ข้อ  ๓๕  ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมหรือเรื่องที่ผ่าน  

การอนุญาตจากเลขานุการ  และต้องด าเนินการพิจารณาตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้  เว้นแต่ที่

ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 ข้อ  ๓๖  ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุมให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  เมื่อประธานอนุญาต

แล้วจึงกล่าวได้และต้องเป็นค ากล่าวกับประธานเท่านั้น 

 ข้อ  ๓๗  ประธานมีอ านาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปัญหาใด ๆ  ก าหนดวิธีการตรวจสอบ    

องค์ประชุม  สั่งพักการประชุม  เลื่อนการประชุม  เลิกการประชุมหรือสั่งให้ผู้ใดที่ก่อความไม่ส งบเรียบร้อย 

ออกจากที่ประชุมได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ  ๓๘  ในการประชุม  ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้ใดโดยเฉพาะ 

กรรมการหรือผู้นั้นไม่มีสิทธิอยู่ในที่ประชุมขณะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธาน 

 ข้อ  ๓๙  การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลัง

พิจารณากันอยู่  ห้ามมิให้น าเอกสารใด ๆ  มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จ าเป็น  และห้ามมิให้น าวัตถุหรือ

เอกสารใด ๆ  เข้ามาแสดงในท่ีประชุม  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธาน 

 ห้ามมิให้มีการบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม  โดยมิได้รับอนุญาตจากประธาน 

 ข้อ  ๔๐  ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้แสดงความคิดเห็นพอสมควรแล้ว  ประธานจะให้ผู้นั้นหยุด

แสดงความคิดเห็นก็ได ้

 ข้อ  ๔๑  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

 ข้อ  ๔๒  ในการประชุม  ต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 

 ถ้ามีความเห็นแย้ง  ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม  และถ้า

กรรมการฝ่ายข้างน้อยแสดงความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย   

 ข้อ  ๔๓  ให้กรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย            

สภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๔๙  ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้  ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามข้อบังคับนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่      ๗    กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

   พลเอก   

    (จรัล    กุลละวณิชย์) 

                                                  นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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