
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล   

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดจ านวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง

ต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต  กรรมการส่งเสริมกิจการ
วิทยาเขต  ตลอดจนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั้งที่   ๙/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงออกข้อบังคับไว้  ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้  เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล  พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
“คณะ” หมายความว่า  คณะหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะใน             

วิทยาเขตวังไกลกังวล   
 “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

“รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต” หมายความว่า  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตวังไกลกังวล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ                        
ในวิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     

“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ใน
สาขาวิชาต่างๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

“ศิษย์เก่า” หมายความว่า ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

“ผู้ปกครอง” หมายความว่า  ผู้ที่เป็นผู้ปกครองของนักศึกษา   
             “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษาผู้ก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาเขตวังไกลกังวล  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



หมวด ๑ 
จ านวนและองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล 
ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต ประกอบด้วย   

     (๔.๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต  
                      (๔.๒) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตโดยต าแหน่ง  ได้แก่  รองอธิการบดีประจ า           
วิทยาเขตวังไกลกังวล   และคณบดี   
 (๔.๓) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตจ านวนสี่คน  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนศิษย์เก่า  
จ านวนหนึ่งคน  ผู้แทนผู้ปกครองจ านวนหนึ่งคน  และผู้แทนนักศึกษาจ านวนสองคน 
 (๔.๔) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินแปดคนซึ่ง                       
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านการเงิน  ด้านสังคม                    
ด้านกฎหมาย  หรือในด้านต่างๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ทั้งนี้  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
ข้างต้นให้แต่งตั้งจากบุคคลในพ้ืนที่บริการการศึกษาของวิทยาเขตไม่น้อยกว่าสี่คน 
 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยในวิทยาเขตวังไกลกังวลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการและอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  
ทั้งนี้  โดยค าแนะน าของรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต  

หมวด ๒ 
คุณสมบัติของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล 

และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล 
 ข้อ ๕ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต                
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๕.๑) เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นที่รับยอมรับในสังคม 
  (๕.๒) มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่องานของวิทยาเขต 
  (๕.๓) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของวิทยาเขต 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์  วิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล 

และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล 
 ข้อ ๖  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการ
ส่งเสริมกิจการวิทยาเขต เป็นดังนี้ 
    (๖.๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี  
  (๖.๒) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต โดยต าแหน่ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง                   
โดยค าแนะน าของอธิการบดี  
   (๖.๓) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต ตามข้อ (๔.๓) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง               
โดยค าแนะน าของรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต   
  (๖.๔) กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตตามข้อ (๔.๔)  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง                 
โดยค าแนะน าของรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต   
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หมวด ๔ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล 

 ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
 (๗.๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  ใหค้ าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่วิทยาเขตเพ่ือพัฒนาแนวทาง  
การด าเนินงานของวิทยาเขต 
 (๗.๒) ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้มีโอกาสศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคกันในโอกาสทางการศึกษา 
 (๗.๓) ส่งเสริม  และสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและประชาชน 
 (๗.๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท าการใดๆตามข้อ 
(๗.๑) (๗.๒) และ(๗.๓) 

หมวด ๕ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

 ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต 
ตามข้อ (๔.๓) และข้อ (๔.๔)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต             
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๘.๑) ตาย 
 (๘.๒) ลาออก 
 (๘.๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
 (๘.๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ข้อ ๙  ในกรณีที่ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยา
เขต ตามข้อ (๔.๓) และข้อ (๔.๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  และได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว  
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
 ในกรณีที่ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
แต่ยังมิได้แต่งตั้งหรือเลือกประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการขึ้นใหม่  ให้ประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการใหม่ 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต หรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและ
ยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต หรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตประกอบด้วยประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการ
เท่าท่ีเหลืออยู่  

หมวด ๕ 
การประชุม 

 ข้อ ๑๐  ในการประชุม  ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

- ๓ - 



 ข้อ ๑๑  ให้ประธานกรรมการนัดประชุมคณะกรรมการและมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม  
และเพ่ือรักษาความเรียบร้อยในการประชุม  ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใดๆ  ตามความจ าเป็นได้ 
 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทน 

ข้อ ๑๒  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่       ๒๘   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                                              พลเอก 

                                                        (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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