
 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการก าหนดจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนการประชุมและการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ           

ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุม         

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงออก

ข้อบังคับไว้ ดังน้ี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  

  (๓.๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ 

และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 (๓.๒) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง การได้มา

ซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ลงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๓ 

 (๓.๓) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง การได้มา

ซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 

         (๓.๔) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง การได้มา

ซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังหรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้

ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

 

 



 ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    “คณาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร แต่ไม่รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน อาจารย์พิเศษ และพนักงานวิทยาลัย  

  “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่มิใช่คณาจารย์ประจ าหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  

    “ผู้บริหาร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน

มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง 

  (๑) อธิการบดี 

  (๒) รองอธิการบดี 

   (๓) ผู้ช่วยอธิการบดี 

  (๔) คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือ

หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

  (๕) รองคณบดี รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการ

วิทยาลัย หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

  (๖) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 

เทียบเท่ากอง 

  “หน่วยเลือกต้ัง” หมายความว่า หน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ 

  “หัวหน้าหน่วยเลือกต้ัง” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน 

ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการส านักงานของหน่วยเลือกต้ังที่ก าหนดให้ด าเนินการคัดเลือกกรรรมการ 

  “สภาคณาจารย์และข้าราชการ” หมายความว่า สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

  “ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  “กรรมการสภา” หมายความว่า กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิบัติ           

ตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
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หมวด ๑ 

องค์ประกอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

  ข้อ ๖ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภา ๑ คน และกรรมการ 

จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ จ านวน ๑๑  คน 

 

หมวด ๒ 

คุณสมบัติประธานสภาและกรรมการสภา 

 

  ข้อ ๗ ประธานสภาและกรรมการสภามีคุณสมบัติ ดังน้ี 

         (๗.๑)  เป็นคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

         (๗.๒)  ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง 

  ข้อ ๘ ประธานสภาและกรรมการสภาที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๑๖ วรรคสอง (๑๖.๔) ไม่มี

สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับต้ังแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

 

หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 

 

  ข้อ ๙ การได้มาซึ่งประธานสภา ให้กรรมการสภาคัดเลือกกันเองตามวิธีการที่เห็นสมควร 

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา หรือต าแหน่งประธานสภาว่างลงก่อนครบวาระ         

ให้กรรมการสภาที่เหลืออยู่เลือกกรรมการสภาคนใดคนหน่ึงท าหน้าที่ประธานสภาต่อไป 

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิในการคัดเลือกกันเองของหน่วยเลือกต้ังได้แก่ คณาจารย์ประจ า หรือ

ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดที่จัดการเลือกต้ังน้ัน และได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันประกาศบัญชีรายช่ือ

ผู้มีสิทธิคัดเลือก 

  ในกรณีเป็นคณาจารย์ประจ า หรือข้าราชการที่ได้รับค าส่ังแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติ

หน้าที่ หรือช่วยราชการในหน่วยงานอ่ืนซึ่งมิใช่หน่วยเลือกต้ังที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ให้เป็นผู้มีสิทธิ     

ในการคัดเลือกกันเองในหน่วยเลือกต้ังที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด  

  ข้อ ๑๑ ผู้มีสิทธิเป็นกรรมการสภา ได้แก่ คณาจารย์ประจ า หรือข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่

ในสังกัดหน่วยงานที่จัดการเลือกต้ังน้ัน  
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  ในกรณีเป็นคณาจารย์ประจ า หรือข้าราชการที่ ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานที่ จัด          

การเลือกต้ังอ่ืน ให้เป็นผู้มีสิทธิเป็นกรรมการสภาในหน่วยเลือกต้ังที่เป็นต้นสังกัดเดิม 

  ข้อ ๑๒ ให้มีหน่วยเลือกต้ัง  ดังน้ี 

            (๑๒.๑) หน่วยเลือกต้ังที่  ๑  ส านักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา         

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

          (๑๒.๒) หน่วยเลือกต้ังที่ ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

          (๑๒.๓) หน่วยเลือกต้ังที่ ๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

          (๑๒.๔) หน่วยเลือกต้ังที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจ 

          (๑๒.๕) หน่วยเลือกต้ังที่ ๕ คณะศิลปศาสตร์ 

          (๑๒.๖) หน่วยเลือกต้ังที่ ๖ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

          (๑๒.๗) หน่วยเลือกต้ังที่ ๗ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

          (๑๒.๘) หน่วยเลือกต้ังที่ ๘ วิทยาลัยเพาะช่าง 

ข้อ ๑๓ ให้มีจ านวนกรรมการสภาในแต่ละหน่วยเลือกต้ัง  ดังน้ี 

           (๑๓.๑) หน่วยเลือกต้ังที่มีคณาจารย์ประจ า หรือข้าราชการไม่เกิน ๕๐ คน ให้มี

กรรมการสภาได้ ๑ คน 

           (๑๓.๒) หน่วยเลือกต้ังที่มีคณาจารย์ประจ า หรือข้าราชการต้ังแต่ ๕๑ คนขึ้นไป     

ให้มีกรรมการสภาได้ ๒ คน 

ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้าหน่วยเลือกต้ังในข้อ ๑๒ ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาตามจ านวน

ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ ด้วยวิธีการคัดเลือกกันเองในหน่วยเลือกต้ัง  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง

กรรมการสภาว่างลง  และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ข้อ ๑๕ ในกรณีที่หน่วยเลือกต้ังใดไม่มีผู้ได้รับการเลือกต้ัง ให้หัวหน้าหน่วยเลือกต้ังใน     

ข้อ ๑๒ รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการในหน่วยเลือกต้ังน้ัน 

 

หมวด ๔ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

   

ข้อ ๑๖ ให้ประธานสภาและกรรมการสภามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีนับต้ังแต่

วันที่มหาวิทยาลัยมีค าส่ังแต่งต้ัง และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
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  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง ประธานสภาและกรรมการสภา     

อาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

   (๑๖.๑)  ตาย 

   (๑๖.๒)  ลาออก 

   (๑๖.๓)  พ้นจากการเป็นคณาจารย์และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 

   (๑๖.๔)  ขาดประชุมสมัยสามัญสามครั้งติดต่อกันโดยไม่ได้แจ้งประธานสภาหรือ

เลขานุการ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร 

   (๑๖.๕) ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภาวิชาการของ

มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   (๑๖.๖)  สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย

บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

   (๑๖.๗)  เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

   (๑๖.๘)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

  การพ้นจากต าแหน่งตาม (๑๖.๖) ต้องมีคะแนนเสียงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเท่าที่มีอยู่ 

  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด า เนินการให้ได้มา      

ซึ่งกรรมการสภาแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการประกอบด้วยกรรมการสภาเท่าท่ีมีอยู่ 

  ในกรณีที่ประธานสภา หรือกรรมการสภาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการ

คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภาเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารง

ต าแหน่งแทนก็ได้ 

  ในกรณีท่ีประธานสภาหรือกรรมการสภาพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการคัดเลือก

ประธานสภาหรือกรรมการสภาขึ้นใหม่ ให้ประธานสภาหรือกรรมการสภาซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

  ข้อ ๑๗  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ หรือวาระการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการส้ินสุดลง ให้มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยเลือกต้ังเพื่อด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการในหน่วยเลือกต้ังน้ัน

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ผู้น้ันพ้นจากต าแหน่ง ด้วยวิธีการคัดเลือกกันเองของคณาจารย์ประจ าและ

ข้าราชการในหน่วยเลือกต้ัง แล้วรายงานให้อธิการบดีทราบ เพื่อให้อธิการบดีน าเสนอผลการคัดเลือกต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
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หมวด ๕ 

การด าเนินงาน 

 

  ข้อ ๑๘ เมื่อคัดเลือกกรรมการสภาได้ครบจ านวนตามข้อ ๖ แล้ว ให้อธิการบดีเป็นผู้เรียก

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีค าส่ังแต่งต้ัง และให้

กรรมการสภาคัดเลือกประธานสภากันเองตามวิธีการที่เห็นสมควร 

  ให้มีคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังน้ี 

  (๑๘.๑)  ประธาน 

  (๑๘.๒)  รองประธาน ๒ คน 

  (๑๘.๓)  เลขานุการ ๑ คน 

  (๑๘.๔)  ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน 

  (๑๘.๕)  ต าแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

  ในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนที่หน่ึง หรือ

คนที่สองท าหน้าที่แทนตามล าดับ ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้          

ที่ประชุมเลือกกรรมการสภาคนใดคนหน่ึงท าหน้าที่ประธานสภาช่ัวคราว 

  ข้อ ๑๙ ให้สภาคณาจาร ย์และข้าราชการมีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๓ แห่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๔๔๘  และสามารถออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ 

หรือแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการได้โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี 

 

หมวด ๖ 

การประชุม 

 

  ข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยสามัญอย่างน้อย    

ภาคการศึกษาละหน่ึงครั้ง การประชุมแต่ละครั้งให้แจ้งกรรรมการสภาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

พร้อมด้วยวาระการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  ข้อ ๒๑ นอกเหนือจากการประชุมสมัยสามัญ ประธานสภา หรือกรรมการสภาจ านวน       

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการสภาทั้งหมดที่มีอยู่ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการประชุม      

สมัยวิสามัญก็ได้และให้ประธานสภาเป็นผู้เรียกร้องประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
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  ข้อ ๒๒ การประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการสภาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง     

ของจ านวนกรรมการสภาทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม 

  ข้อ ๒๓ กรรมการสภาแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หน่ึงเสียง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

ของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

  ข้อ ๒๔ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ           

ให้ประธานสภาและกรรมการสภามีสิทธิรับเบี้ยประชุมในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ           

ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ทางราชการก าหนด 

 

หมวด ๗ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการตีความ 

   

ข้อ ๒๕ สภาคณาจารย์และข้าราชการอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับน้ีได้ โดยต้องได้รับ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสภาทั้งหมด เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

ต่อไป 

  ข้อ ๒๖ เมื่อกรรมการสภาลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามข้อ ๒๕  ให้ประธานสภาเสนอ

มติน้ันต่ออธิการบดี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๗ ให้ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับน้ีประกาศใช้    

ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังประธานสภา

และกรรมการสภาชุดใหม่ 

      ประกาศ ณ วันที ่       ๒๓   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    พลเอก   

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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