ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
-------------------โดยที่เห็นสมควรกําหนดจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึงออกขอบังคับไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณาจารยประจําและขาราชการ” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
“ผูบริหาร” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยและขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนง
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) ผูชวยอธิการบดี
(๔) คณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนา
สวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) รองคณบดี รองผูอาํ นวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการวิทยาลัย
หรือรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๖) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชือ่ อยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทากอง
“หนวยเลือกตัง้ ” หมายความวาทองที่ที่กําหนดใหเปนสถานที่เลือกตั้ง
“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๒

“ประธานสภา” หมายความวา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
องคประกอบสภาคณาจารยและขาราชการ
ขอ ๕ ใหสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวยประธานสภาและกรรมการรวม
ทั้งหมดจํานวน ๑๕ คน
หมวด ๒
คุณสมบัตปิ ระธานสภาและกรรมการ
ขอ ๖ ประธานสภาและกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เปนคณาจารยประจําและขาราชการ
(๒) ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมาแลวไมนอ ย
กวาหาปนับถึงวันเลือกตั้ง
ขอ ๗ ประธานสภาหรือกรรมการที่พนจากตําแหนงตามขอ ๒๐ วรรคสอง (๔) และ (๖)
ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาไมนอยกวาสามปนับตั้งแตวนั ที่พน จากตําแหนง
หมวด ๓
หลักเกณฑและวิธีการไดมา
ขอ ๘ การไดมาซึ่งประธานสภา ใหกรรมการคัดเลือกกันเองตามวิธีการที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ไมมผี ูดํารงตําแหนงประธานสภา หรือตําแหนงประธานสภาวางลงกอนครบ
วาระ ใหกรรมการที่เหลืออยูเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานสภาตอไป
ขอ ๙ การไดมาซึ่งกรรมการ ใหใชวิธีลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับ
ในกรณีที่ไมมผี ูดํารงตําแหนงกรรมการ หรือตําแหนงกรรมการวางลงกอนครบวาระ
หรือวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือเวลาไมนอ ยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งตามจํานวนที่เห็นสมควรเพื่อทําหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้
ขอ ๑๐ คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดหนวยเลือกตั้งและรายชื่อสวนราชการประจําหนวยเลือกตั้ง
(๒) กําหนดวัน เวลารับสมัครเลือกตั้ง และวันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
(๓) กําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับหลักฐานการสมัคร
(๔) กําหนดลักษณะบัตรเลือกตั้ง

๓

(๕) รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้ง จัดทําและประกาศบัญชีรายชื่อ
และหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) รวมคะแนนผลการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง
(๗) เรียกเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบ หรือเรียกบุคคลในมหาวิทยาลัยมาชี้แจงหรือให
ถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย
(๘) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการดําเนินการเลือกตั้ง
(๙) รายงานผลการเลือกตั้งตออธิการบดี
(๑๐) ออกประกาศเพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้
(๑๑) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งออกประกาศกําหนดวันเวลาสมัครรับ
เลือกตั้งแลว ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง
ละไมนอยกวาหาคน
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ตองไมเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ขอ ๑๒ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งตามขอ ๑๑ มีหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทําและประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) ดําเนินการเลือกตั้ง
(๓) ตรวจนับคะแนนเลือกตัง้ และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตัง้
ขอ ๑๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ ไดแกคณาจารยประจําและขาราชการที่ไดรับการบรรจุ
แตงตั้งกอนวันประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ขอ ๑๔ การทักทวงและขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือผูมี
สิทธิเลือกตั้ง ใหกระทําตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งแลวแต
กรณีเปนลายลักษณอกั ษรภายในหาวันทําการนับแตวนั ประกาศรายชื่อ
การวินจิ ฉัยของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้
ใหถือเปนที่สดุ
ขอ ๑๕ กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
นอยกวาจํานวนกรรมการที่กาํ หนดใหมีตามขอ ๕ ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกําหนดวันสมัครรับ
เลือกตั้งใหม หรือขยายเวลาการสมัครรับเลือกตั้งแลวแตกรณีตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๖ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนน
เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งหมายเลข

๔

ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ แตละหนวยเลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งโดย
เปดเผยใหแลวเสร็จในวันลงคะแนนพรอมประกาศผลการนับคะแนนของหนวยเลือกตั้งนั้น และรายงานผล
การนับคะแนนสงใหประธานกรรมการอํานวยการเลือกตั้งอยางชาในวันทําการถัดไป
ขอ ๑๘ ใหผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับจากคะแนนรวมของทุกหนวยเลือกตั้ง
เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ ๕
ในกรณีผูไดรบั เลือกตั้งเปนกรรมการในลําดับสุดทายตามวรรคแรกมีคะแนนรวมเทากัน
ใหประธานกรรมการอํานวยการเลือกตั้งจับสลากผูที่มีคะแนนรวมเทากันในลําดับดังกลาวโดยเปดเผย
เพื่อใหไดผูรับเลือกตั้งเปนกรรมการครบตามจํานวนที่กําหนดในขอ ๕
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
หมวด ๔
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ขอ ๒๐ ใหประธานสภาและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจ
ไดรับเลือกใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาและกรรมการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พนจากการเปนคณาจารยและขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
(๔) ขาดประชุมสมัยสามัญสามครั้งติดตอกันโดยไมไดแจงลวงหนาเปนลายลักษณอกั ษร
หรือไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ไดรับแตงตั้งเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย
(๖) สภาคณาจารยและขาราชการมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง
ตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(๗) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
การพนจากตําแหนงตาม (๖) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเทาที่มีอยู
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่ง
กรรมการแทนตําแหนงทีว่ าง ใหสภาคณาจารยและขาราชการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
ในกรณีที่ประธานสภา หรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการเลือก
หรือเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผซู ึ่งไดรับเลือกหรือเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยู

๕

ของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูน อยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน จะไม
ดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่ประธานสภา หรือกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดเลือกหรือ
เลือกตั้งประธานสภา หรือกรรมการขึ้นใหม ใหประธานสภา หรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีประธานสภาหรือกรรมการใหมแลว
หมวด ๕
การดําเนินงาน
ขอ ๒๑ เมื่อเลือกตั้งกรรมการไดครบจํานวนตามขอ ๕ แลว ใหอธิการบดีเปนผูเรียก
ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวนั ที่ประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อเลือก
ประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารยและขาราชการ ดังนี้
(๑) รองประธาน ๒ คน
(๒) เลขานุการ
๑ คน
(๓) ผูชวยเลขานุการ ๑ คน
(๔) ตําแหนงอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ประธานสภาไมอยูห รือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
หรือคนที่สองทําหนาที่แทนตามลําดับ ถาประธานและรองประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานชั่วคราว
ขอ ๒๒ ใหสภาคณาจารยและขาราชการมีอาํ นาจหนาทีต่ ามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และสามารถออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ หรือแนว
ปฏิบัติเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการไดโดยไมขดั หรือแยงกับขอบังคับนี้
หมวด ๖
การประชุม
ขอ ๒๓ ใหประธานสภา เรียกประชุมสภาคณาจารยและขาราชการสมัยสามัญอยางนอย
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง การประชุมแตละครั้งใหแจงกรรมการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
พรอมดวยวาระการประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
ขอ ๒๔ นอกเหนือจากการประชุมสมัยสามัญ ประธานสภา หรือกรรมการจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู รองขอเปนลายลักษณอักษรใหมกี ารประชุมสมัย
วิสามัญก็ได และใหประธานสภาเปนผูเรียกประชุมภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือรองขอ
ขอ ๒๕ การประชุมแตละครัง้ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาเปนองคประชุม

๖

ขอ ๒๖ กรรมการแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดหนึ่งเสียง มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
ของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ ๒๗ การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหประธานสภาและกรรมการมีสิทธิรับเบี้ยประชุมในการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่ทางราชการกําหนด
หมวด ๗
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการตีความ
ขอ ๒๘ การขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของกรรมการทั้งหมด
ขอ ๒๙ เมื่อกรรมการลงมติขอใหแกไขเพิม่ เติม ใหประธานสภา เสนอมตินั้นตออธิการบดี
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจตีความและวินจิ ฉัยใหเปนไปตามขอบังคับนี้
คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนทีส่ ุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

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

