
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

-------------------- 
โดยที่เหน็สมควรกําหนดจํานวน คณุสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง

ตําแหนง การพนจากตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๒๒  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙  เมื่อวนัที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙  จึงออกขอบังคับไว ดังนี ้
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย 
สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบยีบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณาจารยประจาํและขาราชการ” หมายความวา พนกังานมหาวิทยาลัยและขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอดุมศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงผูบริหาร   
  “ผูบริหาร” หมายความวา พนกังานมหาวทิยาลัยและขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศกึษาในมหาวทิยาลยัที่ดํารงตําแหนง 

(๑)  อธิการบด ี 
(๒) รองอธิการบดี  
(๓) ผูชวยอธิการบดี  
(๔)  คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวทิยาลัย หรือหวัหนา

สวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 
(๕) รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการวทิยาลัย  

หรือรองหวัหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
  (๖) ผูอํานวยการกอง หรือหวัหนาสวนราชการที่เรียกชือ่อยางอื่นที่มฐีานะเทียบเทากอง 
  “หนวยเลือกตัง้”  หมายความวาทองที่ที่กําหนดใหเปนสถานที่เลือกตั้ง  

“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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“ประธานสภา” หมายความวา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

หมวด ๑ 
องคประกอบสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ขอ ๕ ใหสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภาและกรรมการรวม 
ทั้งหมดจํานวน  ๑๕  คน 

หมวด ๒ 
คุณสมบัตปิระธานสภาและกรรมการ 

  ขอ ๖ ประธานสภาและกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี ้
(๑) เปนคณาจารยประจําและขาราชการ 
(๒) ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมาแลวไมนอย

กวาหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 
ขอ ๗ ประธานสภาหรือกรรมการที่พนจากตําแหนงตามขอ ๒๐ วรรคสอง (๔) และ (๖) 

ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาไมนอยกวาสามปนับตั้งแตวนัที่พนจากตําแหนง 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการไดมา 

  ขอ ๘  การไดมาซึ่งประธานสภา ใหกรรมการคัดเลือกกนัเองตามวิธีการที่เห็นสมควร  
ในกรณีที่ไมมผูีดํารงตําแหนงประธานสภา  หรือตําแหนงประธานสภาวางลงกอนครบ

วาระ  ใหกรรมการที่เหลืออยูเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานสภาตอไป 
ขอ ๙  การไดมาซึ่งกรรมการ ใหใชวิธีลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลบั 
ในกรณีที่ไมมผูีดํารงตาํแหนงกรรมการ หรือตําแหนงกรรมการวางลงกอนครบวาระ  

หรือวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวนั ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งตามจํานวนที่เห็นสมควรเพื่อทําหนาที่ตามที่กําหนดไวใน 
ขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๐ คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง มีอํานาจและหนาที่ดังนี ้
(๑) กําหนดหนวยเลือกตั้งและรายชื่อสวนราชการประจําหนวยเลือกตั้ง 
(๒)   กําหนดวนั เวลารับสมัครเลือกตั้ง และวนัเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 

  (๓)  กําหนดรายละเอียดเกีย่วกับหลักฐานการสมัคร  
(๔)  กําหนดลักษณะบัตรเลือกตั้ง 
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(๕)  รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง  จัดทําและประกาศบัญชีรายช่ือ

และหมายเลขประจําตัวผูสมคัรรับเลือกตั้ง 
(๖)  รวมคะแนนผลการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง 
(๗) เรียกเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบ หรือเรียกบุคคลในมหาวิทยาลัยมาชี้แจงหรือให

ถอยคําเกี่ยวกบัเรื่องที่พิจารณาวนิิจฉัย 
(๘)  พิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึน้เกี่ยวกบัการดําเนินการเลอืกตั้ง 
(๙)  รายงานผลการเลือกตั้งตออธิการบดี 
(๑๐)  ออกประกาศเพื่อดําเนนิการตามขอบังคับนี้ 
(๑๑) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งออกประกาศกําหนดวนัเวลาสมัครรับ

เลือกตั้งแลว ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง
ละไมนอยกวาหาคน 

คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ตองไมเปนผูสมคัร
รับเลือกตั้งเปนกรรมการ 

ขอ ๑๒ คณะกรรมการดําเนนิการเลือกตั้งตามขอ ๑๑ มีหนาที่ดังนี ้
(๑)  จดัทําและประกาศบัญชรีายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(๒)  ดําเนินการเลือกตั้ง 
(๓)  ตรวจนับคะแนนเลือกตัง้และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตัง้ 
ขอ ๑๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ ไดแกคณาจารยประจาํและขาราชการที่ไดรับการบรรจุ

แตงตั้งกอนวนัประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ขอ ๑๔ การทกัทวงและขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือผูมี

สิทธิเลือกตั้ง ใหกระทําตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการดําเนนิการเลือกตั้งแลวแต
กรณีเปนลายลักษณอักษรภายในหาวนัทําการนับแตวนัประกาศรายชื่อ 

การวินจิฉัยของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ 
ใหถือเปนที่สุด 

ขอ ๑๕ กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
นอยกวาจํานวนกรรมการที่กาํหนดใหมีตามขอ ๕ ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกําหนดวนัสมัครรับ
เลือกตั้งใหม หรือขยายเวลาการสมัครรับเลือกตั้งแลวแตกรณีตามที่เหน็สมควร 

ขอ ๑๖ ในการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งกรรมการ ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนน
เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งหมายเลข 
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ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้แตละหนวยเลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งโดย

เปดเผยใหแลวเสร็จในวนัลงคะแนนพรอมประกาศผลการนับคะแนนของหนวยเลือกตั้งนั้น และรายงานผล
การนับคะแนนสงใหประธานกรรมการอํานวยการเลือกตั้งอยางชาในวันทําการถัดไป 
  ขอ ๑๘  ใหผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับจากคะแนนรวมของทุกหนวยเลือกตั้ง  
เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ ๕   

ในกรณีผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในลําดับสุดทายตามวรรคแรกมคีะแนนรวมเทากนั 
ใหประธานกรรมการอํานวยการเลือกตั้งจับสลากผูที่มีคะแนนรวมเทากนัในลําดับดังกลาวโดยเปดเผย   
เพื่อใหไดผูรับเลือกตั้งเปนกรรมการครบตามจํานวนที่กําหนดในขอ ๕ 

ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

หมวด ๔ 
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง 

ขอ ๒๐ ใหประธานสภาและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  และอาจ
ไดรับเลือกใหมอีกได   

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  ประธานสภาและกรรมการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากการเปนคณาจารยและขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(๔) ขาดประชมุสมัยสามัญสามครั้งติดตอกนัโดยไมไดแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 

หรือไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ไดรับแตงตั้งเปนผูบริหารมหาวิทยาลยั 
(๖) สภาคณาจารยและขาราชการมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง

ตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ 
(๗) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ 
การพนจากตําแหนงตาม (๖) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเทาที่มีอยู   
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตใุด และยงัมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่ง 

กรรมการแทนตําแหนงทีว่าง ใหสภาคณาจารยและขาราชการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 
ในกรณีที่ประธานสภา หรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  และไดมีการเลอืก

หรือเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซ่ึงไดรับเลือกหรือเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระทีเ่หลืออยู 
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ของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวนั จะไม
ดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่ประธานสภา  หรือกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมไิดเลือกหรือ
เลือกตั้งประธานสภา หรือกรรมการขึ้นใหม ใหประธานสภา หรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติ 
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีประธานสภาหรอืกรรมการใหมแลว 

หมวด ๕ 
การดําเนินงาน 

ขอ ๒๑ เมื่อเลือกตั้งกรรมการไดครบจํานวนตามขอ ๕ แลว ใหอธิการบดีเปนผูเรียก
ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการภายใน ๑๕ วนันับตั้งแตวนัที่ประกาศผลการเลือกตั้ง  เพื่อเลือก
ประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยและขาราชการ ดงันี้ 

(๑) รองประธาน         ๒ คน 
(๒) เลขานุการ             ๑  คน 
(๓) ผูชวยเลขานุการ    ๑  คน 
(๔) ตําแหนงอื่น ๆ ตามที่เหน็สมควร 
ในกรณีที่ประธานสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสภาคนที่หนึ่ง

หรือคนที่สองทําหนาที่แทนตามลําดับ ถาประธานและรองประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหที่ประชุมเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งทาํหนาที่ประธานชั่วคราว 

ขอ ๒๒ ใหสภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจหนาทีต่ามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบญัญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และสามารถออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ หรือแนว
ปฏิบัติเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการไดโดยไมขดัหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

หมวด ๖ 
การประชุม 

ขอ ๒๓ ใหประธานสภา เรียกประชุมสภาคณาจารยและขาราชการสมัยสามัญอยางนอย 
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง การประชุมแตละครั้งใหแจงกรรมการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
พรอมดวยวาระการประชุมไมนอยกวาเจด็วัน 

ขอ ๒๔ นอกเหนือจากการประชุมสมัยสามัญ ประธานสภา หรือกรรมการจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู รองขอเปนลายลักษณอักษรใหมกีารประชุมสมัย
วิสามัญก็ได และใหประธานสภาเปนผูเรียกประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือรองขอ 

ขอ ๒๕  การประชุมแตละครัง้จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาเปนองคประชุม 

 
 



                                                                                                              ๖  

 
ขอ ๒๖ กรรมการแตละคนมสิีทธิออกเสียงไดหนึ่งเสียง มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก

ของที่ประชุม ถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานที่ประชมุเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
ขอ ๒๗ การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ใหประธานสภาและกรรมการมีสิทธิรับเบี้ยประชุมในการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ

ตามหลักเกณฑและอัตราที่ทางราชการกําหนด 

หมวด ๗ 
การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคบัและการตีความ 

  ขอ ๒๘ การขอแกไขเพิ่มเตมิขอบังคับนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของกรรมการทั้งหมด 
  ขอ ๒๙  เมื่อกรรมการลงมตขิอใหแกไขเพิม่เติม ใหประธานสภา เสนอมตินั้นตออธิการบดี
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณา 
  ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจตีความและวินจิฉัยใหเปนไปตามขอบังคับนี้  
คําวินิจฉยัของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนทีสุ่ด 

   ประกาศ   ณ   วันที ่  ๗   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

                            (ลงชื่อ)    กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา                                          
                                           (คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 

                                              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 


