
 
 

 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการ  เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการส่วนราชการ  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๔๑ วรรคสอง  และมาตรา  ๔๓  วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้  เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก 
  (๑)  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  (๒)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือมติอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  สถาบัน  ส านัก  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  ที่ไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบในการบริหารเป็นการเฉพาะ 
 “ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการประจ าสถาบัน  กรรมการประจ าส านักหรือกรรมการ
ประจ าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะแล้วแต่กรณี 



 “ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  บุคคลภายนอกที่มีความรู้  ความเข้าใจในภารกิจของส่วน
ราชการ  มีความรู้และประสบการณ์  ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าต่อการด าเนินงานและการพัฒนาส่วนราชการ   

หมวด  ๑ 
จ านวนและองค์ประกอบคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 

 ข้อ  ๕  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่  ผู้อ านวยการ 

  (๒)  กรรมการโดยต าแหน่ง  ไดแ้ก่  รองผู้อ านวยการ  จ านวนไม่เกิน  ๓  คน 
  (๓)  กรรมการจ านวนไม่เกิน  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในมหาวิทยาลัย 
  (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน  ๒  คน 
  (๕)  กรรมการและเลขานุการ  ได้แก่  เลขานุการประจ าส านักงาน  (ถ้ามี)  หรือ
ข้าราชการในส่วนราชการคนหนึ่ง  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินจ านวนสองคน 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติกรรมการประจ าส่วนราชการ 

 ข้อ  ๖  กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในมหาวิทยาลัย  ตามข้อ  ๕(๓)  มีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย 

  (๒)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  (๓)  ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
 ข้อ ๗  กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๕(๔)  มีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
  (๒)  มีความรู้  ความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส่วน
ราชการ  และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส่วนราชการ 

  (๓)  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของส่วนราชการ 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์  วิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจ าส่วนราชการ 

 ข้อ  ๘  กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการตามข้อ  ๕(๓)  และกรรมการซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๕(๔)  นั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการ 

หมวด  ๔ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 

 ข้อ  ๙  คณะกรรมการประจ าส่วนราชการมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  จัดท าแผนพัฒนาของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  (๒)  พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในส่วนราชการตามที่ 
                                  สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  (๓)  ตรวจติดตาม  ก ากับและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
  (๔)  ส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแก่สังคม  งานท านุบ ารุงศิลปะและ 
       วัฒนธรรม  และงานรักษาสิ่งแวดล้อม 
  (๕)  ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่างๆ  ของส่วนราชการ 
 



  (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ 
      หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
  (๗)  ด าเนินการอ่ืนใดตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

หมวด  ๕ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

 ข้อ  ๑๐  กรรมการตามข้อ  ๕(๓)  และ  (๔)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๓  ปี  และ
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท    
      หรือความผิดลหุโทษ 
(๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖)  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๗) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗ 

  ข้อ  ๑๑  ในกรณีที่กรรมการตามข้อ  ๕(๓)  หรือ  (๔)  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  และ
ได ้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน  แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 
  ในกรณีที่กรรมการตามข้อ  ๕(๓)  หรือ  (๔)  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการใหม่แล้ว 

หมวด  ๖ 
การประชุม 

ข้อ  ๑๒  ในการประชุม  ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด   
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ  ๑๓  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ แต่ถ้ากรรมการ
ตั้งแต่หนึ่งในสามขึ้นไปของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ร้องขอให้คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ
เปิดประชุมเพ่ือกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด  ก็ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ 

ข้อ  ๑๔  การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า  ไม่น้อย
กว่า  ๕  วันก่อนวันประชุม  เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว  กรณีดังกล่าวนี้จะท า
หนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

บทบัญญัติในวรรคแรกมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  ซึ่งประธานกรรมการ  
จะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

ข้อ  ๑๕  ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการประชุม  และเพ่ือรักษาความเรียบร้อยใน
การประชุม  ให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใดๆ  ตามความจ าเป็นได้ 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 



ข้อ  ๑๖  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ  ๑๗  การออกเสียงลงมติให้กระท าโดยเปิดเผย  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ  ๑๘  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
ถ้ามีความเห็นแย้ง  ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม  และถ้า

กรรมการฝ่ายข้างน้อยแสดงความเห็นแย้งเป็นหนังสือ  ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย  
 ข้อ ๑๙  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ 
ตามระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด  

 ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๑  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 
 

                      

(นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ) 
                                                       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 


