
-ร่าง- 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ...... 
.................................................................. 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติคณะบุคคลปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่...../....... เมื่อวันที่......เดือน.............พ.ศ....... จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ......” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

"สภามหาวิทยาลัย" หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียเท่าคณะ 
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ

สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วน
ราชการการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และให้หมายรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายใน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

“คณาจารย์ประจ า” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ด ารงต าแหน่งวิชาการและพ้นการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  

 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ  

“เขตจังหวัด” หมายความว่า จังหวัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการศึกษา
อยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พิษณุโลก และล าปาง 

“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ส่วนราชการที่ก าหนดให้เป็นสถานที่เลือกตั้ง 

  ข้อ ๕ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย 

(๑) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งเลือกตั้งจากกรรมการ 

(๒) กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ จ านวนไม่เกิน ๑๖ คน โดยมาจากคณาจารย์ผู้ได้รับ

การเลือกตั้งจากคณะที่มีคณาจารย์เกินกว่า ๑๐๐ คน ให้มีคณะละ ๒ คน หากมีจ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้มี

คณะละ ๑ คน และเขตจังหวัดละหนึ่งคน  

(๓) กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการ จ านวน ๖ คน โดยมาจากข้าราชการผู้ได้รับการ

เลือกตั้งจากทุกเขตจังหวัดและกรรมการต้องไม่ซ้ าเขตจังหวัดเดียวกัน 

  ข้อ ๖ ประธานสภาและกรรมการต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 

(๑) เป็นคณาจารย์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๓ ปีติดต่อกันนับตั้งต่วันบรรจุถึงวันสมัคร 

(๒) ไม่เป็นผู้บริหาร 



(๓) ไม่เป็นผู้พ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๑๙ (๔) และ (๖) ในกรรมการชุดที่ผ่านมาใน

ระยะเวลา ๓ ปีนับจากวันพ้นจากต าแหน่งถึงวันสมัคร 

(๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายในระยะเวลา ๓ ปีนับถึงวันสมัคร 

  ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา หรือกรรมการ หรือต าแหน่งประธานสภา 

หรือกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ หรือวาระการด ารงต าแหน่งประธานสภาหรือกรรมการเหลือเวลาไม่น้อย

กว่าเก้าสิบวัน ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งตามจ านวนที่เห็นสมควร  

ข้อ ๘ คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อส่วนราชการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

(๒) ก าหนดวัน เวลารับสมัครเลือกตั้ง และวันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๓) ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการสมัคร จัดท าและประกาศบัญชีรายชื่อและ

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

(๔) ก าหนดลักษณะบัตรเลือกตั้ง 

(๕) รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

(๖) รวมคะแนนผลการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  

(๗) รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี 

(๘) ออกประกาศเพ่ือด าเนินการตามข้อนี้ 

ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งออกประกาศก าหนดวันเวลารับสมัครเลือกตั้งแล้ว 

ให้อธิการบดตีั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งตามจ านวนที่เห็นสมควรเพ่ือหน้าที่เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งตามข้อ ๙ มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 

(๑) จัดท าและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) ด าเนินการเลือกตั้ง 

(๓) ตรวจนับคะแนนเลือกตั้งและประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาและกรรมการ มีดังนี้ 

(๑) ประธานสภา ได้แก่ กรรมการ 

(๒) กรรมการตามข้อ ๕ (๒) ได้แก่ คณาจารย์ 

(๓) กรรมการตามข้อ ๕ (๓) ได้แก่ ข้าราชการ 



  ข้อ ๑๒ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการอ านวยการการ

เลือกตั้งก าหนด 

  ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวันลงคะแนน

พร้อมประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น และท ารายงานผลการนับคะแนนส่งให้ประธานกรรมการ

อ านวยการเลือกตั้งอย่างช้าในวันท าการถัดไป 

  ข้อ ๑๔ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในแต่ละคณะ และเขตจังหวัดตามข้อ ๕ (๒) ที่ได้

คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามข้อ ๕ (๓) ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

  ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งด าเนินการเลือกประธานสภา โดยให้กรรมการเป็นผู้

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพ่ือให้ได้มาซึ่งประธานสภา ทั้งนี้ ให้มีการรับรองโดยกรรมการ และกรรมการคนหนึ่งมีสิทธิ

ลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งคน  

  ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ข้อ ๑๗ เมื่อได้ประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ ๑๖ แล้ว ให้อธิการบดีเป็นผู้เรียกประชุมสภา

คณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการภายใน ๑๕ วัน  

ข้อ ๑๘ ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเลือกกรรมการเป็นคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์

และข้าราชการ ในต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(๑) รองประธาน ๒ คน โดยมาจากกรรมการข้อ ๕ (๒) และ (๓) ประเภทละ ๑ คน  

(๒) เลขานุการ ๑ คน 

(๓) ผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน 

(๔) ต าแหน่งอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

  ในกรณีที่ประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาคนที่หนึ่งหรือคน

ที่สองท าหน้าที่แทนกันตามล าดับ ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม

เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานชั่วคราว 

ข้อ ๑๙ ประธานสภา และกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่

มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง และอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน

มิได้ 



  นอกจาการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ประธานสภา และกรรมการพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ   

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) พ้นจากการเป็นคณาจารย์และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 

(๔) ขาดประชุมสมัยสามัญสามครั้งติดต่อกันโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่มี

เหตุผลอันสมควร 

(๕) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 

(๖) สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อ

หน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  การพ้นจากต าแหน่งตาม (๖) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเท่าที่มีอยู่ 

  ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภา หรือกรรมการว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้

ได้มาซึ่งประธานสภา หรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการประกอบด้วยกรรมการ

เท่าท่ีมีอยู่ 

  ในกรณีที่ประธานสภา หรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการเลือกตั้งผู้ด ารง

ต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารง

ต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการ ให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

  ในกรณีที่ประธานสภา หรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้เลือกตั้งประธานสภา 

หรือกรรมการข้ึนใหม่ ให้ประธานสภาหรือกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้

ประธานสภา หรือกรรมการใหม่แล้ว 

  ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาหรือกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจาก

ต าแหน่ง 

  ข้อ ๒๐ สภาคณาจารย์และข้าราชการ สามารถออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 



  ข้อ ๒๑ ให้ประธานสภา เรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยสามัญอย่างน้อยภาค

การศึกษาละหนึ่งครั้ง การประชุมแต่ละครั้งให้แจ้งกรรมการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยวาระ

การประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  ข้อ ๒๒ นอกเหนือจากการประชุมสมัยสามัญ ประธานสภา หรือกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้ และให้ประธานสภา

เป็นผู้เรียกประชุม 

  ข้อ ๒๓ การประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม 

  ข้อ ๒๔ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของที่

ประชุม ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

  ข้อ ๒๕ การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ 

  การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมได้ในอัตราที่มหาวิทยาลัย

ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่เกินภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

  ข้อ ๒๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

             
 ประกาศ ณ วันที่ ........เดือน................................พ.ศ...................  
 
      (นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์) 
             ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 


