
 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 โดยที่เห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗  (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
      “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
      “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
      “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    “คณะ”  หมายความว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  

    “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                        “รองคณบดี”  หมายความว่า  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
                        “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
 ข้อ ๔  ในคณะให้มีส านักงานคณบดี ที่มีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ  โดยแบ่งเป็น
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง    
       การจัดแบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดให้มีหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองเพ่ิมอีกได้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  



      การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานในคณะ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดและให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
      การจัดแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง     
ให้จัดท าเป็นประกาศของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
      ในการบริหารและด าเนินงานของหน่วยงาน ให้มีหัวหน้าส านักงานคณบดีหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง เป็นผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงาน 
 ข้อ ๕  คณบดีต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

ข้อ ๖  คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

    (๖.๑)  เสนอแผนพัฒนาของคณะที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี    
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
      (๖.๒)  พิจารณาวางระเบียบ ออกข้อบังคับ และประกาศภายในคณะตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
      (๖.๓)  รายงานผลการจัดการวัดผล การประเมินผล และการควบคุมมาตรฐานของคณะ     
ต่อสภามหาวิทยาลัย 
      (๖.๔)  รายงานการส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และงานรักษาสิ่งแวดล้อมต่อสภามหาวิทยาลัย 
      (๖.๕)  รับทราบการให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
      (๖.๖)  บริหารคณะตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง    
กฎระเบียบ ของทางราชการ ตลอดจนบริหารงบประมาณและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
      (๖.๗)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
       (๖.๘)  ประสานงานกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนางานด้าน
ต่าง ๆ ของคณะ 

    (๖.๙)  ก ากับดูแลให้นักศึกษาประพฤติ และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ที่ก าหนดและส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสริมสร้างระเบียบวินัยด้วยตนเอง 
      (๖.๑๐)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมของนักศึกษา 
      (๖.๑๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารงานของคณะ 
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      (๖.๑๒)  เสนอแผนงานและงบประมาณประจ าปี และแผนการปฏิบัติการต่อมหาวิทยาลัย 
      (๖.๑๓)  รายงานผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี 
      (๖.๑๔)  ก ากับดูแลระบบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนางานตาม
ระบบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      (๖.๑๕)  จัดหารายได้หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อน ามาสมทบกองทุน  
 ข้อ ๗  คณบดีมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  
     นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง คณบดีพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

   (๗.๑)  ตาย 
                        (๗.๒)  ลาออก  
     (๗.๓)  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
     (๗.๔)  เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
      (๗.๕)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
      (๗.๖)  สภามหาวิทยาลัยให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ     
เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ  
      การให้ออกจากต าแหน่งตาม (๗.๖) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 ข้อ ๘  ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดีจากผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
คณบดีตามข้อ ๕  เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
      คณะจะมีรองคณบดีจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
      ให้อธิการบดีมีอ านาจถอดถอนรองคณบดีโดยค าแนะน าของคณบดี 

ข้อ ๙  ในการสรรหาคณบดีให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  
 ข้อ ๑๐  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 

    (๑๐.๑)  คณบดี เป็นประธาน 
    (๑๐.๒)  รองคณบดี เป็นกรรมการ 
    (๑๐.๓)  คณาจารย์ประจ าในคณะ ซึ่งเลือกกันเอง  จ านวนไม่เกินสี่คน  เป็นกรรมการ 
    (๑๐.๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนอย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการ 
    (๑๐.๕)  หวัหน้าส านักงานคณบดี เป็นกรรมการและ 
 เลขานุการ 
    ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีกก็ได้ แต่ไม่เกินสองคน 
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      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑๐.๔)  ให้บุคคลตาม (๑๐.๑) (๑๐.๒) (๑๐.๓) ก าหนด
คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง โดยให้คณบดีทาบทามหาบุคคลดังกล่าวแล้วเสนอ
ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 
      ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑๐.๔)  มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของคณบดี     
และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  

   ให้กรรมการตาม (๑๐.๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของคณบดี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้   

   ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการ       
ให้ได้มาซึ่งประธานหรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  
     ในกรณีกรรมการตาม (๑๐.๔)  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 ข้อ ๑๑  คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  
   (๑๑.๑)  จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

     (๑๑.๒)  พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย  

     (๑๑.๓)  พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

   (๑๑.๔)  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  
     (๑๑.๕)  ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทะนุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และงานรักษาสิ่งแวดล้อม  
     (๑๑.๖)  ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ  
     (๑๑.๗)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ

หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ  
     (๑๑.๘)  ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย  

 ข้อ ๑๒  ให้มีการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะแต่ละครั้งให้ประธานเป็นผู้เรียกประชุม โดยต้องมีกรรมการมาประชุมรวมกัน
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ในการประชุมคณะกรรมการตามวรรคแรก ให้ประธานเป็นประธานในการประชุม หากประธาน
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน  
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  
 ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ        
ตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด  
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บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๔  ในวาระแรกของการจัดตั้งคณะ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลที่
เหมาะสมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการแทนคณบดี และให้คณะกรรมการประจ าคณะ
ประกอบด้วย  ผู้รักษาการแทนคณบดี คณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน  
ห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสามคน 
 ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการสรรหาคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  และแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะตามข้อบังคับนี้โดยเร็ว ทั้งนี้ 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

      ประกาศ ณ วันที่     ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          พลเอก   

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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