
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

ว่าด้วย   สภาวิชาการ 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

---------------------------------------- 
  โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารง
ตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ  ตลอดจนการประชุมและการ
ดําเนินงานของสภาวิชาการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)  มาตรา  ๑๙  และมาตรา ๒๐  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๔๙   เม่ือวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๔๙   
จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
  ข้อ  ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วย  สภาวชิาการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
  ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  ๓  ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
  “อธิการบดี”   หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์   
  “คณาจารย์ประจํา”   หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  และข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหน่งวิชาการตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  “คณะ”   หมายความรวมถึง ส่วนราชการอ่ืนท่ีมีคณาจารย์ประจําซ่ึงเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในสังกัด 
  ข้อ  ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติกรรมการสภาวิชาการ 

  ข้อ  ๕  กรรมการสภาวิชาการซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา  มีคุณสมบัติดังน้ี 

   (๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นท่ียอมรับในมหาวิทยาลัย 
   (๒)  สําเรจ็การศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท  หรือมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 



   (๓)  มีประสบการณ์ในการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่
น้อยกว่าสามปี  
  ข้อ  ๖  กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีคุณสมบัติดังน้ี 

 (๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นท่ียอมรับในสังคม 
 (๒)  มีความรู้  ความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และมีประสบการณ์

อันเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการของสภาวิชาการ  
 (๓)  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 (๔)  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสภาวิชาการ 
 (๕)  ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการได้มาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา 

  ข้อ  ๗  การเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา  ให้ใช้วิธีออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังโดยตรงและลับ  แยกตามกลุ่มคณะท่ีสังกัด  กลุ่มละหน่ึงคน 
  ให้มหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มคณะท่ีจะมีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจําออกเป็นหกกลุ่มตามคําแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ัง 
  ข้อ  ๘  ในการเลือกต้ังกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจําแต่ละคราว  ให้
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังข้ึนคณะหน่ึง  ประกอบด้วย 
    (๑)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีเห็นชอบเป็นประธานกรรมการ 
    (๒)  หัวหน้าหน่วยงานหรือข้าราชการในสํานักงานอธิการบดีไม่น้อยกว่าห้า
คนเป็นกรรมการ 
   (๓)  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีอธิการบดี
เห็นชอบเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ข้อ  ๙  คณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ัง  มีอํานาจและหน้าท่ี  ดังน้ี 
   (๑)  กําหนดกลุ่มคณะท่ีจะเลือกกรรมการสภาวิชาการ 
   (๒)  กําหนดหน่วยเลือกต้ังและรายชื่อกลุ่มคณะประจําหน่วยเลือกต้ัง 
   (๓)  กําหนดวัน  เวลารับสมัครเลือกต้ัง  และวันเวลาลงคะแนนเลือกต้ัง 

(๔)  กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับหลักฐานการสมัคร  จัดทําและประกาศ
บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

(๕)  กําหนดลักษณะบัตรเลือกต้ัง 
(๖)  รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
(๗)  รวมคะแนนผลการเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ัง 



(๘)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการ
ดําเนินงานการเลือกต้ัง 

(๙)  ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับน้ี 
    (๑๐)  รายงานผลการเลือกต้ังต่ออธิการบดี 

(๑๑)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
  ข้อ  ๑๐  เม่ือคณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังออกประกาศกําหนดวันเวลารับสมัคร
เลือกต้ังแล้วให้หน่วยเลือกต้ังแต่ละแห่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังข้ึนคณะหน่ึง  
ประกอบด้วยคณาจารย์ประจําและข้าราชการในสังกัดหรือท่ีช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยเลือกต้ังน้ัน
จํานวนไม่น้อยกว่า  ห้าคนเป็นคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังและคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง  ต้องไม่
เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการ 
  ข้อ  ๑๑  คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังตามข้อ  ๑๐  มีหน้าท่ีดังน้ี 

(๑)  จัดทําและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๒)  ดําเนินการเลือกต้ัง 
(๓)  ตรวจนับคะแนนเลือกต้ังและประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังใน

หน่วยเลือกต้ัง 
  ข้อ  ๑๒  ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ได้แก่คณาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันลงคะแนนเลือกต้ัง 
  ข้อ  ๑๓  การทักท้วงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือ
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ให้กระทําต่อคณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังหรือคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ังแล้วแต่กรณีเป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้าวันทําการนับแต่วันประกาศรายชื่อ 
  ข้อ  ๑๔  ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครรับเลือกต้ังได้หน่ึงหมายเลขตามกลุ่มคณะท่ีตนสังกัด 
  ข้อ  ๑๕  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังนับคะแนนเลือกต้ังโดยเปิดเผยให้แล้ว
เสร็จในวันลงคะแนน  พร้อมประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกต้ังน้ันแยกตามกลุ่มคณะท่ีมี
การเลือกต้ัง  และทํารายงานผลการนับคะแนนส่งให้ประธานกรรมการอํานวยการเลือกต้ังอย่างช้าใน
วันทําการถัดไป 
  ข้อ  ๑๖  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดจากคะแนนรวมของทุกหน่วยงานเลือกต้ังในแต่
ละกลุ่มคณะเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา 
  ในกรณีผู้ได้รับเลือกในลําดับท่ีหน่ึงตามวรรคแรกมีคะแนนรวมเท่ากัน  ให้ประธาน
คณะกรรมการอํานวยการเลือกต้ังจับสลากผู้ท่ีได้ลําดับท่ีหน่ึงท่ีมีคะแนนรวมเท่ากันโดยเปิดเผย 
  ข้อ  ๑๗  ให้ประธานกรรมการอํานวยการเลือกต้ังรายงานผลการเลือกต้ังต่อ
อธิการบดีเพ่ือประการผลการเลือกต้ัง 



  ข้อ  ๑๘  กรณีกลุ่มคณะใด  ไม่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการ  ให้
หัวหน้า ส่วนราชการในกลุ่มคณะน้ัน  คัดเลือกคณาจารย์ในคณะท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  เสนอ
อธิการบดีพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
  ข้อ  ๑๙  กรณีกลุ่มคณะใด  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเพียงหน่ึงคน  ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง
ในกลุ่มน้ันเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจําโดยมิต้องมีการเลือกต้ัง 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์  วิธีการได้มาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ข้อ  ๒๐  เม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเม่ือวาระ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน ให้
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรข้ึนคณะหน่ึงประกอบด้วย 

(๑)  อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน 
(๓)  คณบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําเป็น

กรรมการ 
  ให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการตาม (๓) คนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
  ข้อ  ๒๑  ให้คณะกรรมการเลือกสรรดําเนินการตามวิธีท่ีเห็นสมควรเพ่ือสรรหา
บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  และพิจารณากลั่นกรองให้
ได้จํานวนท้ังสิ้นสิบคน  แล้วเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือแต่งต้ัง 

หมวด  ๔ 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

  ข้อ  ๒๒  กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา  และกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  ๔  ปี  และอาจได้รับเลือกหรือแต่งต้ังใหม่อีกได้ 
  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหน่ึง  กรรมการสภาวิชาการพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 
(๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖)  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 



  ข้อ  ๒๓  ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา  หรือกรรมการสภา
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  และได้มีการเลือกหรือแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
แทนแล้ว  ให้ผู้ซ่ึงได้รับเลือกหรือแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน  แต่ถ้า
วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็
ได้ 
  ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจําหรือกรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้เลือกหรือยังมิได้แต่งต้ังกรรมการสภาวิชาการอ่ืนข้ึน
ใหม่ให้กรรมการสภาวิชาการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการสภา
วิชาการใหม่แล้ว 
  ข้อ  ๒๔  ให้มีการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์
ประจําหรือกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนวันท่ีผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบ
วัน 

หมวด  ๕ 
การประชุม 

  ข้อ  ๒๕  ในการประชุม  ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อ  ๒๖  ถ้ากรรมการสภาวิชาการต้ังแต่หน่ึงในสามข้ึนไปของจํานวนกรรมการสภา
วิชาการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ร้องขอให้สภาวิชาการเปิดประชุมเพ่ือกิจการอย่างใดอย่างหน่ึง  ให้
ประธานสภาวิชาการเรียกประชุมสภาวิชาการภายในสิบวันนับแต่วันท่ีประธานสภาวิชาการรับหนังสือ
ร้องขอ 
  ข้อ  ๒๗  การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนวันประชุม  เว้นแต่กรรมการน้ันจะได้ทราบการบอกนัดในท่ีประชุมแล้ว  
กรณีดังกล่าวน้ีจะทําหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการท่ีไม่ได้มาประชุมก็ได้ 
  บทบัญญัติในวรรคแรกมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  ซ่ึง
ประธานสภาวิชาการจะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
  ข้อ  ๒๘  ประธานสภาวิชาการมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการประชุม  และเพ่ือรักษา
ความเรียบร้อยในการประชุม  ให้ประธานมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเป็นได้ 
  ถ้าประธานสภาวิชาการไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รอง
ประธาน  สภาวิชาการทําหน้าท่ีแทน  ถ้ารองประธานสภาวิชาการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้
กรรมการสภาวิชาการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนทําหน้าท่ีแทน 
 
 



  ข้อ  ๒๙  การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
  กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
  ข้อ  ๓๐  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
  ถ้ามีความเห็นแย้ง  ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมท้ังเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม  
และ   ถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยแสดงความเห็นแย้งเป็นหนังสือ  ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งน้ันไว้ด้วย 

                    ประกาศ  ณ   วันท่ี   ๑๑   สิงหาคม     พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
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