
 
 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วา่ดว้ย  สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
--------------------------------- 

  โดยที*เห็นสมควรกาํหนดจาํนวน  คุณสมบติั  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการไดม้า  วาระ     
การดาํรงตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่งของประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  และกรรมการสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการ  ตลอดจนการประชุมและการดาํเนินงานของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๒)  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั9 งที* ๕/๒๕๔๙   เมื*อวนัที*   ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙   จึงออกขอ้บงัคบั
ไวด้งันี9  
  ขอ้  ๑  ขอ้บงัคบันี9 เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
วา่ดว้ยสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ” 
  ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบันี9 ใหใ้ชบ้งัคบัตั9งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  ขอ้  ๓  ในระเบียบนี9  
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์       
  “สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์  “คณาจารยป์ระจาํและขา้ราชการ”  หมายความวา่  พนกังานมหาวทิยาลยัและขา้ราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ซึ* งมิใช่ผูด้าํรงตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่  พนกังานมหาวทิยาลยัและขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาในมหาวทิยาลยัที*ดาํรงตาํแหน่ง 
   (๑)  อธิการบดี 
  (๒)  รองอธิการบดี 
  (๓)  ผูช่้วยอธิการบดี 
  (๔)  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสถาบนั  ผูอ้าํนวยการสาํนกั  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยั  หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการที*เรียกชื*ออยา่งอื*นที*มีฐานะเทียบเท่าคณะ 



    (๕)  รองคณบดี  รองผูอ้าํนวยการสถาบนั  รองผูอ้าํนวยการสาํนกั  รองผูอ้าํนวยการ
วทิยาลยั  หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการที*เรียกชื*ออยา่งอื*นที*มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๖)  ผูอ้าํนวยการกอง  หรือหวัหนา้ส่วนราชการที*เรียกชื*ออยา่งอื*นที*มีฐานะเทียบเท่ากอง  
“หน่วยเลือกตั9ง”  หมายความวา่  เขตสถานที*ที*กาํหนดใหท้าํการลงคะแนนเลือกตั9ง 
  “สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ”  หมายความวา่  สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ประธานสภา”  หมายความวา่  ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
  “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
  ขอ้  ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบันี9   และมีอาํนาจออกประกาศหรือคาํสั*ง
เพื*อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี9  

หมวด  ๑ 

องค์ประกอบสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

  ขอ้  ๕  ใหส้ภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  ประกอบดว้ยประธานสภาและกรรมการซึ*ง
เลือกจากคณาจารยป์ระจาํและขา้ราชการในแต่ละเขตเลือกตั9งรวมทั9งหมดจาํนวน ๑๕ คน 

หมวด  ๒ 

คุณสมบัติประธานสภาและกรรมการ 

  ขอ้  ๖  ประธานสภาและกรรมการมีคุณสมบติั  ดงันี9  
(๑)  เป็นคณาจารยป์ระจาํและขา้ราชการ 
 (๒)  ปฏิบติัหนา้ที*ในมหาวทิยาลยัและ/หรือสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล

มาแลว้  ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัถึงวนัเลือกตั9ง 
  ขอ้  ๗  ประธานสภาหรือกรรมการที*พน้จากตาํแหน่งตามขอ้  ๒๐  วรรคสอง (๔)  
และ (๖)  ไม่มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั9งเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามปีนบัตั9งแต่วนัที*พน้จากตาํแหน่ง 

หมวด  ๓ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการได้มา 

  ขอ้  ๘  การไดม้าซึ* งประธานสภา  ใหก้รรมการคดัเลือกกนัเองตามวธีิการที*เห็นสมควร 
ในกรณีที*ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งประธานสภา   หรือตาํแหน่งประธานสภาวา่งลงก่อนครบวาระ  ให้
กรรมการที*เหลืออยูเ่ลือกกรรมการคนใดคนหนึ*งทาํหนา้ที*ประธานสภาต่อไป 
 



  ขอ้  ๙   การไดม้าซึ* งกรรมการในแต่ละเขตเลือกตั9ง  ใหใ้ชว้ธีิลงคะแนนเลือกตั9ง
โดยตรงและลบั 
  ในกรณีที*เขตเลือกตั9งใดไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ  หรือตาํแหน่งกรรมการวา่งลง
ก่อนครบวาระ  หรือวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการเหลือเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ*งร้อยยี*สิบวนั                 
ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั9งคณะกรรมการอาํนวยการเลือกตั9งขึ9นคณะหนึ*งตามจาํนวนที*เห็นสมควรเพื*อทาํ
หนา้ที*ตามที*กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี9  
    ขอ้  ๑๐  คณะกรรมการอาํนวยการเลือกตั9ง  มีอาํนาจและหนา้ที*ดงันี9  
   (๑)  กาํหนดหน่วยเลือกตั9งในแต่ละเขตเลือกตั9ง 
    (๒)  กาํหนดวนั  เวลารับสมคัรเลือกตั9ง  และวนัเวลาลงคะแนนเลือกตั9ง 
   (๓)  กาํหนดรายละเอียดเกี*ยวกบัหลกัฐานการสมคัร 
   (๔)  กาํหนดลกัษณะบตัรเลือกตั9ง 
   (๕)  เรียกเอกสารหลกัฐานมาตรวจสอบ หรือเรียกบุคคลในมหาวทิยาลยัมา
ชี9แจงหรือใหถ้อ้ยคาํเกี*ยวกบัเรื*องที*พิจารณาวินิจฉยั 
   (๖)  พิจารณาวนิิจฉยัชี9ขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ที*เกิดขึ9นเกี*ยวกบัการ
ดาํเนินการเลือกตั9ง 
   (๗)  รายงานผลการเลือกตั9งต่ออธิการบดี 
   (๘)  ออกประกาศเพื*อดาํเนินการตามขอ้บงัคบันี9  
  ขอ้  ๑๑ เมื*อคณะกรรมการอาํนวยการเลือกตั9งออกประกาศกาํหนดวนัเวลาสมคัรรับ
เลือกตั9งแลว้  ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั9งคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั9งประจาํเขตเลือกตั9ง  เขตเลือกตั9ง
ละไม่นอ้ยกวา่หา้คน 
  คณะกรรมการอาํนวยการเลือกตั9งและคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั9ง  ตอ้งไม่เป็น
ผูส้มคัรรับเลือกตั9งเป็นกรรมการ 
  ขอ้  ๑๒ คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั9งตามขอ้  ๑๒  มีหนา้ที*ดงันี9  
   (๑)  จดัทาํและประกาศบญัชีรายชื*อผูมี้สิทธิเลือกตั9ง 
   (๒)  ดาํเนินการเลือกตั9ง 
   (๓)  ตรวจนบัคะแนนเลือกตั9งและประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตั9งในเขต
เลือกตั9ง 
  ขอ้  ๑๓ ผูมี้สิทธิเลือกตั9งกรรมการ  ไดแ้ก่คณาจารยป์ระจาํและขา้ราชการที*ไดรั้บการ
บรรจุแต่งตั9งก่อนวนัประกาศบญัชีรายชื*อผูมี้สิทธิเลือกตั9ง 
  ขอ้  ๑๔  การทกัทว้งหรือขอ้แกไ้ขเปลี*ยนแปลงรายชื*อผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั9ง  หรือผู ้
มีสิทธิเลือกตั9ง ใหก้ระทาํต่อคณะกรรมการอาํนวยการเลือกตั9งหรือคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั9ง
แลว้แต่กรณีเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัประกาศรายชื*อ 



  การวนิิจฉยัของคณะกรรมการอาํนวยการเลือกตั9ง หรือคณะกรรมการดาํเนินการ
เลือกตั9ง  ใหถื้อเป็นที*สุด 
   
  ขอ้  ๑๕  กรณีไม่มีผูส้มคัรรับเลือกตั9งเป็นกรรมการ  หรือมีผูส้มคัรรับเลือกตั9งเป็น
กรรมการ นอ้ยกวา่จาํนวนกรรมการที*กาํหนดใหมี้กาํหนดใหมี้ตามขอ้  ๕   ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ
เลือกตั9ง กาํหนดวนัสมคัรรับเลือกตั9งใหม่  หรือขยายเวลาการสมคัรรับเลือกตั9งแลว้แต่กรณีตามที*
เห็นสมควร 
  ขอ้  ๑๖  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั9งกรรมการ  ผูมี้สิทธิเลือกตั9งคนหนึ*งมีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั9งไดห้นึ*งหมายเลข 
  ขอ้  ๑๗  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั9งแต่ละหน่วยเลือกตั9งนบัคะแนนเลือกตั9ง  
โดยเปิดเผยใหแ้ลว้เสร็จในวนัลงคะแนน  พร้อมประกาศผลการนบัคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั9งนั9น 
และรายงานผลการนบัคะแนนส่งใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการเลือกตั9งอยา่งชา้ในวนัทาํการถดัไป 
  ขอ้  ๑๘  ใหผู้ที้*ไดค้ะแนนรวมสูงสุดตามลาํดบัจากคะแนนรวมของทุกหน่วยเลือกตั9ง 
เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั9งเป็นกรรมการตามจาํนวนที*กาํหนดไวใ้นขอ้ ๕ 
  ในกรณีผูไ้ดรั้บเลือกตั9งเป็นกรรมการในลาํดบัสุดทา้ยตามวรรคแรกมีคะแนนรวม
เท่ากนัใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการเลือกตั9งจบัสลากผูที้*มีคะแนนรวมเท่ากนัในลาํดบัดงักล่าวโดย
เปิดเผย  เพื*อใหไ้ดผู้รั้บเลือกตั9งเป็นกรรมการครบตามจาํนวนที*กาํหนดในขอ้ ๕ 
  ขอ้  ๑๙  ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั9งและนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื*อทราบ 

หมวด  ๔ 

วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

  ขอ้  ๒๐  ใหป้ระธานสภาและกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสามปี  และ
อาจไดรั้บเลือกใหม่อีกได ้
  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ*ง  ประธานสภาและกรรมการพน้
จากตาํแหน่งชื*อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  พน้จากการเป็นคณาจารยแ์ละขา้ราชการในสังกดัมหาวทิยาลยั 
  (๔)  ขาดประชุมสมยัสามญัสามครั9 งติดต่อกนัโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
  (๕)  ไดรั้บแต่งตั9งเป็นผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 



  (๖)  สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมีมติใหอ้อกเพราะมีความประพฤติเสื*อมเสีย  
บกพร่องต่อหนา้ที*หรือหยอ่นความสามารถ 
  (๗)  เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๘)  ถูกจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที*สุดใหจ้าํคุก 
  การพน้จากตาํแหน่งตาม (๖)  ตอ้งมีคะแนนเสียงมติไม่นอ้ยกวา่สองในสามของ
จาํนวนกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเท่าที*มีอยู ่
  ในกรณีที*ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงไม่วา่ดว้ยเหตุใด  และยงัมิไดด้าํเนินการใหไ้ดม้าซึ* ง
กรรมการแทนตาํแหน่งที*วา่ง  ใหส้ภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการประกอบดว้ยกรรมการเท่าที*มีอยู ่
   ในกรณีที*ประธานสภา  หรือกรรมการพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ  และไดมี้การ
เลือกหรือเลือกตั9งผูด้าํรงตาํแหน่งแทนแลว้  ให้ผูซึ้* งไดรั้บเลือกหรือเลือกตั9งอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระที*
เหลืออยูข่องผูซึ้* งตนแทน  แต่ถา้วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการเหลืออยูน่อ้ยกวา่หนึ*งร้อยยี*สิบวนั
จะไม่ดาํเนินการใหมี้ผูด้าํรงตาํแหน่งแทนก็ได ้
  ในกรณีที*ประธานสภา  หรือกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  แต่ยงัมิไดเ้ลือกหรือ
เลือกตั9งประธานสภา  หรือกรรมการขึ9นใหม่  ใหป้ระธานสภาหรือกรรมการซึ*งพน้จากตาํแหน่งปฏิบติั
หนา้ที*ต่อไปจนกวา่จะไดมี้ประธานสภาหรือกรรมการใหม่แลว้ 

หมวด ๕ 

การดําเนินงาน 

  ขอ้  ๒๑  เมื*อเลือกตั9งกรรมการไดค้รบจาํนวนตามขอ้ ๕  แลว้  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูเ้รียก
ประชุมสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการภายใน ๑๕ วนันบัตั9งแต่วนัที*ประกาศผลการเลือกตั9ง  เพื*อเลือก
ประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  ดงันี9  
    (๑)  รองประธาน  ๒   คน 
    (๒)  เลขานุการ  ๑  คน 
    (๓)  ผูช่้วยเลขานุการ  ๑  คน 
    (๔)  ตาํแหน่งอื*น ๆ ตามที*เห็นสมควร 
  ในกรณีที*ประธานสภาไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที*ได ้ ใหร้อประธานสภาคนที*
หนึ*งหรือคนที*สองทาํหนา้ที*แทนตามลาํดบั  ถา้ประธานและรองประธานไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ที*ไดใ้หที้*ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ*งทาํหนา้ที*ประธานชั*วคราว 
  ขอ้  ๒๒   ใหส้ภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมีอาํนาจหนา้ที*มาตรา ๒๓  แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และสามารถออกประกาศกาํหนด
หลกัเกณฑ ์ หรือแนวปฏิบติัเพื*อประโยชน์ในการดาํเนินงานของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการไดโ้ดยไม่
ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบันี9  



หมวด  ๖ 

การประชุม 

  ขอ้  ๒๓  ใหป้ระธานสภาเรียกประชุมสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการสมยัสามญัอยา่ง
นอ้ยภาคการศึกษาละหนึ*งครั9 ง  การประชุมแต่ละครั9 งใหแ้จง้กรรมการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรพร้อมดว้ยวาระการประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
  ขอ้  ๒๔  นอกเหนือจากการประชุมสมยัสามญั ประธานสภา หรือกรรมการจาํนวน   
ไม่นอ้ยกวา่กึ*งหนึ*งของจาํนวนกรรมการทั9งหมดที*มีอยู ่ร้องขอเป็นลกัษณ์อกัษรใหมี้การประชุม       
สมยัวสิามญัก็ได ้และใหป้ระธานสภาเป็นผูเ้รียกร้องประชุมภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที*ไดรั้บหนงัสือ     
ร้องขอ 
  ขอ้  ๒๕ การประชุมแต่ละครั9 งจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ*งหนึ*ง
ของจาํนวนกรรมการทั9งหมด จึงจะถือวา่เป็นองคป์ระชุม 
  ขอ้  ๒๖  กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดห้นึ*งเสียง มติที*ประชุมใหถื้อเสียงขา้ง
มากของที*ประชุม ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานที*ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี9ขาด 
  ขอ้  ๒๗  การประชุมสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ใหถื้อวา่เป็นการปฏิบติัหนา้ที*
ราชการใหป้ระธานสภาและกรรมการมีสิทธิรับเบี9ยประชุมในการประชุมสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราที*ทางราชการกาํหนด 

หมวด ๗ 

การแก้ไขเพิ.มเติมข้อบังคับและการตีความ 

  ขอ้  ๒๘  การขอแกไ้ขเพิ*มเติมขอ้บงัคบันี9  ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไมนอ้ยกวา่สองใน
สามของกรรมการทั9งหมด 
  ขอ้ ๒๙ เมื*อกรรมการลงมติใหแ้กไ้ขเพิ*มเติม ใหป้ระธานสภา เสนอมตินั9นต่อ
อธิการบดีเพื*อเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณา 
  ขอ้  ๓๐  ใหส้ภามหาวทิยาลยัเป็นผูมี้อาํนาจตีความและวนิิจฉยัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
นี9คาํวนิิจฉยัของสภามหาวทิยาลยัใหถื้อเป็นที*สุด 

  ประกาศ   ณ  วนัที*    ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   

 

    
     นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 


