ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
-------------------โดยที่เห็นสมควรกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดว ย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําและขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําและขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณาจารยประจําและขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มิใชผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“หนวยเลือกตั้ง” หมายความวา สวนราชการที่กําหนดใหเปนสถานที่เลือกตั้ง
“สวนราชการ” หมายความวา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอ ๔ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งโดยตรงและลับ

๒

ขอ ๕ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือตําแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยวางลงกอนครบวาระ หรือวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเหลือเวลา
ไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย
รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน และคณาจารยประจําและขาราชการอีกจํานวนหกคนเปน
กรรมการ
ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ขอ ๖ คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดหนวยเลือกตั้งและรายชื่อสวนราชการประจําหนวยเลือกตั้ง
(๒) กําหนดวัน เวลารับสมัครเลือกตั้ง และวันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
(๓) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการสมัคร จัดทําและประกาศบัญชีรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) กําหนดลักษณะบัตรเลือกตั้ง
(๕) รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) รวมคะแนนผลการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง
(๗) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้ง
(๘) ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้
(๙) รายงานผลการเลือกตั้งตออธิการบดี
(๑๐) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๗ เมื่อคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งออกประกาศกําหนดวันเวลารับสมัครเลือกตั้ง
แล ว ใหห นว ยเลือ กตั้ ง แต ล ะแห ง แต ง ตั้ง คณะกรรมการดํ า เนิน การเลื อ กตั้ง ขึ้ น คณะหนึ่ ง ประกอบด ว ย
คณาจารยประจําและขาราชการในสังกัดหรือที่ชวยปฏิบัติราชการในหนวยเลือกตั้งนั้นจํานวนไมนอยกวาหา
คนเปนคณะกรรมการ
คณะกรรมการอํ า นวยการเลื อ กตั้ ง และคณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อกตั้ ง ต อ งไม เ ป น
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๘ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งตามขอ ๗ มีหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทําและประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) ดําเนินการเลือกตั้ง
(๓) ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง
ข อ ๙ กรณี ที่ ถึ ง กํ า หนดเวลาหมดเขตสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แล ว มี ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนอยกวาหกคน ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งออกประกาศขยายเวลาการ
สมัครรับเลือกตั้งออกไปภายในกําหนดเวลาตามแตจะเห็นสมควร เพื่อใหไดผูสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา
หกคน

๓

ขอ ๑๐ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแกคณาจารยประจํา และขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง
ขอ ๑๑ การทักทวงและขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ใหกระทําตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งแลวแตกรณี
เปนลายลักษณอักษรภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศรายชื่อ
ขอ ๑๒ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตองเปนคณาจารยประจํา
และขาราชการ และมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มิใชผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๒) ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือมหาวิทยาลัยมาแลว
ไมนอยกวาหาปติดตอกัน
(๓) ไมเปนผูถูกลงโทษทางวินัยในระยะเวลาสองปนับถึงวันเลือกตั้ง
ขอ ๑๓ ในการลงคะแนนเสียง ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผูสมัครรับ
เลือกตั้งไดหนึ่งคน
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งใหแลวเสร็จในวัน
ลงคะแนนพรอมประกาศผลการนับคะแนนของหนวยเลือกตั้งนั้น และทํารายงานผลการนับคะแนนสงให
ประธานกรรมการอํานวยการเลือกตั้งอยางชาในวันทําการถัดไป
ขอ ๑๕ ใหผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับหกคนแรกจากคะแนนรวมของทุกหนวย
เลือกตั้งเปนผูไดรับการเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในกรณี ผูไ ด รับ เลื อ กในลํ า ดั บสุ ด ท า ยตามวรรคแรกมีค ะแนนรวมเท ากั น ใหป ระธาน
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งจับสลากเฉพาะผูที่มีคะแนนรวมเทากันในลําดับสุดทายนั้นโดยเปดเผยให
ไดผูรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจนครบหกคน
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ขอ ๑๗ ในวาระเริ่มแรก วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีผลตั้งแต
วันที่อธิการบดีลงนามในประกาศผลการเลือกตั้ง
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยและตีความในกรณีที่มี
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

