
 

  

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

วาดวยคณะกรรมการประจ าํคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

…………………………… 

  โดยที่เปนการสมควรปรบัปรงุขอบงัคบัฯ วาดวยคณะกรรมการประจํา เพื่อให

เหมาะสมขอจาํกัดดานบคุลากร และสามารถจัดหาบคุลากรที่มคีวามรูและประสบการณ มารวม          

ในการบรหิารจัดการคณะ 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๓๗ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมตสิภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รตันโกสินทร  ในการประชมุครัง้ที ่๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที ่ ๒๖  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑  จึงออกขอบงัคบั 

ไวดงัตอไปนี้ 

  ขอ  ๑  ขอบงัคบันี้  เรยีกวา  “ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ขอ  ๒  ขอบงัคบันีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป 

  ขอ  ๓  ใหยกเลิก 

(๑)  ขอบงัคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร วาดวย

คณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒)  ขอบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวย

คณะกรรมการประจําคณะ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  บรรดา  กฎ  ระเบยีบ ประกาศอื่นใดในสวนที่กาํหนดไวในขอบงัคบันี ้หรอืซึ่งขดัแยง

กับขอบงัคับนี ้ใหใชขอบงัคับนี้แทน 

  ขอ  ๔  ในขอบังคบันี ้

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

  “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร 

  “คณะ”  หมายความรวมถึง  วทิยาลัยหรอืสวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะ

เทยีบเทาคณะ ที่จัดตัง้ตามกฎกระทรวง หรือมติสภามหาวิทยาลยั 

  “คณบด”ี  หมายความวา  หวัหนาสวนราชการในคณะ  วทิยาลยั  หรอืสวนราชการ      

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะเทยีบเทาคณะ  ที่จัดตัง้ตามกฎกระทรวง หรือมตสิภามหาวทิยาลยั 



  “คณาจารยประจํา”  หมายความวา  พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา และขาราชการ

พลเรือน ในสถาบันอดุมศึกษาในมหาวทิยาลยัที่มตีาํแหนงทางวิชาการตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย

ระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา 

  “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการประจําคณะ 

  “ผูทรงคณุวุฒิ”  หมายความวา  บคุคลภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญหรอืชาํนาญ

การในสาขาวิชาที่เปดสอนในคณะ  ซึ่งจะมตีําแหนงทางวชิาการหรอืไมก็ได 

  ขอ  ๕  ใหอธิการบดเีปนผูรกัษาการตามระเบยีบนี ้

หมวด ๑ 

จํานวนและองคประกอบกรรมการประจ าํคณะ 

  ขอ  ๖  ใหมหาวทิยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการประจาํคณะ  ประกอบดวย 

(๑)  ประธานกรรมการ ไดแก คณบด ี

(๒)  กรรมการโดยตาํแหนง ไดแก รองคณบด ีและหัวหนาสาขา 

(๓)  กรรมการจาํนวนไมเกิน ๔ คน ซึ่งแตงตัง้จากคณาจารยประจําในคณะ 

(๔)  กรรมการจาํนวนอยางนอย ๒ คน ซึ่งแตงตัง้จากผูทรงคณุวุฒ ิ

  ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาในคณะคนหนึ่ง        

ทาํหนาที่เปนเลขานุการ และจะแตงตัง้ผูชวยเลขานกุารดวยกไ็ด 

หมวด ๒ 

คณุสมบัติกรรมการประจําคณะ 

  ขอ  ๗  กรรมการซึ่งแตงตัง้จากคณาจารยประจาํตามขอ ๖(๓) ที่คดัเลือกกันเองตาม

หลกัเกณฑและวธิกีารที่คณะกาํหนด 

  ขอ  ๘  กรรมการซึ่งแตงตัง้จากผูทรงคณุวฒุิ ตามขอ ๖(๔) มคีณุสมบตัิดงันี้ 

(๑)  เปนผูมคีณุธรรม จรยิธรรมเปนที่ยอมรบัในสงัคม 

(๒)  มคีวามรู ความสามารถดานวิชาการหรอืวชิาชพี และมปีระสบการณอัน

เปนประโยชนตองานวชิาการของคณะ 

(๓)  สามารถอทุศิเวลาใหแกกจิการของคณะ 

(๔)  ไมเปนขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา พนกังานหรือลูกจางของ

มหาวิทยาลยั 

 

 



หมวด ๓ 

หลักเกณฑวิธกีารไดมาซึ่งกรรมการประจาํคณะ 

  ขอ  ๙  กรรมการซึ่งแตงตัง้จากคณาจารยประจําในคณะและผูทรงคณุวุฒิ ใหอธิการบดี

แตงตัง้โดยคาํแนะนาํของคณบดจีากผูมคีณุสมบตัติามที่กําหนดในขอ ๗ และขอ ๘ 

หมวด ๔ 

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตาํแหนง 

  ขอ  ๑๐  กรรมการตามขอ ๖(๓) และ (๔) มีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละสองป และ

อาจไดรับแตงตัง้ใหมอกีได แตจะดํารงตาํแหนงเกินสองวาระตดิตอกันมไิด 

  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการพนจากตาํแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  ถกูจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สดุใหจาํคกุ 

(๔)  เปนบคุคลลมละลาย 

(๕)  เปนคนไรความสามารถ หรอืคนเสมอืนไรความสามารถ 

(๖)  ถกูลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรอืถกูสั่งใหออกจากราชการ 

(๗)  ยายไปสังกดัคณะอื่น 

  ขอ  ๑๑  ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๖ (๓) หรอื (๔) พนจากตาํแหนงกอนครบวาระ

และไดมกีารแตงตัง้ผูดาํรงตาํแหนงแทนแลว ใหผูซึ่งไดรบัแตงตัง้อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลอือยู

ของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลอือยูนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน จะไมดาํเนินการใหม ี  

ผูดาํรงตาํแหนงแทนกไ็ด 

หมวด ๕ 

การประชุม 

  ขอ  ๑๒  ในการประชุมตองมีกรรมการมาประชมุอยางนอยกึ่งหนึ่งของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดจงึจะเปนองคประชมุ 

  ขอ  ๑๓  ใหประธานเปนผูเรียกประชมุคณะกรรมการ  แตถากรรมการตัง้แตหนึ่งใน

สามขึน้ไปของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มอียูรองขอใหคณะกรรมการประจําคณะเปดประชมุเพื่อ

กิจการอยางหนึ่งอยางใด  ก็ใหประธานกรรมการเรียกประชมุกรรมการประจาํคณะภายในสิบวันนบัแต

วันที่ประธานกรรมการไดรับหนงัสอืรองขอ 



  ขอ  ๑๔  การนดัประชมุตองทาํเปนหนงัสอืและแจงใหกรรมการทกุคนทราบลวงหนา

ไมนอยกวาสามวนักอนวันประชมุ เวนแตกรรมการน้ันจะไดทราบการบอกนัดในที่ประชมุแลว        

กรณดีงักลาวนีจ้ะทาํหนงัสือแจงนัดเฉพาะกรรมการที่ไมไดมาประชุมก็ได 

  บทบญัญัตใินวรรคแรกมใิหนํามาใชบงัคบัในกรณีมเีหตจุาํเปนเรงดวน ซึ่งประธาน

กรรมการจะนดัประชมุเปนอยางอื่นกไ็ด 

  ขอ  ๑๕  ประธานกรรมการมอีํานาจหนาที่ดาํเนินการประชมุ และเพื่อรักษาความ

เรยีบรอยในการประชมุ ใหประธานมอีาํนาจออกคาํสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได 

  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรอืไมสามารถปฏบิตัิหนาที่ได ใหกรรมการ

ที่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทาํหนาที่แทน 

  ขอ  ๑๖  การลงมตขิองที่ประชมุใหถอืเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมหีนึ่งเสียง 

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึ่งเปนเสียง

ชีข้าด 

  ขอ  ๑๗  การออกเสยีงลงมติใหกระทําโดยเปดเผย  เวนแตที่ประชุมจะมมีต ิ           

เปนอยางอื่น 

  ขอ  ๑๘  ในการประชมุตองมรีายงานการประชมุเปนหนังสือ 

  ถามคีวามเหน็แยง ใหบนัทึกความเห็นแยงพรอมทัง้เหตผุลไวในรายการประชมุ        

และถากรรมการฝายขางนอยแสดงความเหน็แยงเปนหนังสือ ก็ใหบนัทกึความเหน็แยงนั้นไวดวย 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ  ๑๙  ใหผูไดรบัแตงตัง้เปนคณะกรรมการประจาํคณะกอนวันที่ขอบงัคบั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทรวาดวยคณะกรรมการประจาํคณะ พ.ศ. ๒๕๑ 

ประกาศใชบงัคับ คงปฏิบตัหินาที่ตอไปจนกวา จะครบวาระการดํารงตําแหนง 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

 

 

 


