เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์

กรณียกร่างระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือ ปรับปรุงร่างระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทั้งฉบับ
ร่าง
ระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วย....................................................................
พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรให้มี /โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง.....(ชื่อระเบียบ/ข้อบังคับ).............
..............................................................................................................................................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา/ข้อ........................... แห่ง...................................................
และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุมครัง้ ที่...............เมื่อวันที่.....................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงวางระเบียบ/ออกข้อบังคับ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วย.........................................................................................พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบ/ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ............................................เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (ชื่อระเบียบ/ข้อบังคับทีจ่ ะยกเลิก)
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของ
ระเบียบ/ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ระเบียบ/ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบ/ข้อบังคับนี้
“....................” หมายความว่า .......................................................
“....................” หมายความว่า .......................................................
ข้อ ๕ .............(เนือ้ หา)............................
ข้อ ๖ .............(เนือ้ หา)............................
ข้อ ๗ ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อ ๘ ให้ (นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน) เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ นี้ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ (นายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี หัวหน้าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ) เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่....................................................

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรียบเรียงโดย นางสาวกุลรภัส ปานบุญลือ

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์

กรณียกร่างประกาศมหาวิทยาลัย หรือ ปรับปรุงร่างประกาศมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งฉบับ
ร่าง
ประกาศสภามหาวิทยาลัย/ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์/ประกาศของหน่วยงาน
เรื่อง...........................................................
พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรให้มี /โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ.....(ชื่อประกาศ).............
................................................................................................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อ............................................. แห่ง.............................................
และมติ.....(คณะกรรมการ....)............ในการประชุมครัง้ ที่...............เมื่อวันที่........................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภามหาวิทยาลัย/ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์/ประกาศของหน่วยงาน เรื่อง................................................พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ............................................เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (ชื่อประกาศทีจ่ ะยกเลิก)
บรรดาประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้
แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“....................” หมายความว่า .......................................................
“....................” หมายความว่า .......................................................
ข้อ ๔ .............(เนือ้ หา)............................
ข้อ ๕ .............(เนือ้ หา)............................
ข้อ ๖ .................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ ๗ ให้ (อธิการบดีห รือหัวหน้าหน่วยงาน) เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่ มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ (อธิการบดี หัวหน้าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ) เป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่....................................................

นายกสภา/อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรียบเรียงโดย นางสาวกุลรภัส ปานบุญลือ

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์

กรณีแก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ร่าง
ระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ว่าด้วย.............................................. (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ/ข้อบังคับ.....(ชื่อระเบียบ/ข้อบังคับ)........................
............................................................................................................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา/ข้อ............... แห่ง...............................................................
และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุมครัง้ ที่...............เมื่อวันที่.....................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงวางระเบียบ/ออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบ/ข้อบังคับ นี้เรียกว่า “ระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วย..............................................(ฉบับที่..) พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบ/ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ............................................เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “..............” และ “..............” ในข้อ.. แห่ง
ระเบียบ/ข้อบังคับ (ชื่อเรื่อง) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““..............” ...................................................................
“..............” ...................................................................”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “..............” และ “..............” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“..............” และคาว่า “................” ในข้อ.. แห่งระเบียบ/ข้อบังคับ (ชื่อเรื่อง).......................
““..............” ...................................................................
“..............” ...................................................................”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ.. แห่งระเบียบ/ข้อบังคับ (ชื่อเรื่อง) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ.. ......(เนื้อความใหม่ทปี่ ระสงค์จะให้แก้ไขในระเบียบ/ข้อบังคับ).......”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ.. แห่งระเบียบ/ข้อบังคับ (ชื่อเรื่อง) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบ/
ข้อบังคับ......(ชื่อเรื่อง)......(ฉบับที่..) พ.ศ. .... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ.. ......(เนื้อความใหม่ทปี่ ระสงค์จะแก้ไขในระเบียบ/ข้อบังคับ).......”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรค.. ของข้อ.. แห่งระเบียบ/ข้อบังคับ (ชื่อเรื่อง) และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“......(เนือ้ ความในวรรคของข้อนั้นๆ ที่ประสงค์จะแก้ไข).......”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (..) ของข้อ.. แห่งระเบียบ/ข้อบังคับ (ชื่อเรื่อง) และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(..) ......(เนื้อความในอนุข้อทีจ่ ะแก้ไขเพิ่มเติม).......”
เรียบเรียงโดย นางสาวกุลรภัส ปานบุญลือ

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์

-๒ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ../๑ ข้อ../๒ และข้อ../๓ แห่งระเบียบ/ข้อบังคับ.... (ชื่อ
เรื่อง).........
“ข้อ../๑ ...(เนื้อความใหม่)...
ข้อ../๒ ...(เนื้อความใหม่)...
ข้อ../๓ ...(เนื้อความใหม่)...”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ.. ข้อ.. ข้อ.. และข้อ.. ของหมวด..(ชื่อหมวด).. แห่งระเบียบ/
ข้อบังคับ.......... (ชื่อเรื่อง)............ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด..
..ชื่อหมวด..
ข้อ.. ..................(เนื้อความใหม่).......................
ข้อ.. ..................(เนื้อความใหม่).......................
ข้อ.. ..................(เนื้อความใหม่).......................
ข้อ.. ..................(เนื้อความใหม่).......................”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ.. และข้อ.. แห่งระเบียบ/ข้อบังคับ (ชือ่ เรื่อง)....
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อ.. และข้อ.. แห่งระเบียบ/ข้อบังคับ (ชือ่ เรื่อง).... ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบ/ข้อบังคับ (ชื่อเรื่อง)....(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
ข้อ ๑๓ ............(บทเฉพาะกาล)...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่....................................................

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรียบเรียงโดย นางสาวกุลรภัส ปานบุญลือ

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์

กรณีแก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศมหาวิทยาลัย
ร่าง
ประกาศสภามหาวิทยาลัย/ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์/ประกาศของหน่วยงาน
เรื่อง................................................... (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมประกาศ.....(ชื่อประกาศ)..................................................
...........................................................................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อ.............................................แห่งระเบียบ/ข้อบังคับ.................
(ชื่อระเบียบ/ข้อบังคับ).........................................................................และมติ(สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์/ คณะกรรมการ.....) ในการประชุม ครั้งที่ . ..............เมื่อวันที่ . .........................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรือ่ ง
......................................................(ฉบับที่..) พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ............................................เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “..............” และ “..............” ในข้อ.. แห่งประกาศ
(ชื่อเรื่อง) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““..............” ...................................................................
“..............” ...................................................................”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “..............” และ “..............” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“..............”
และคาว่า “................” ในข้อ.. แห่งประกาศ (ชื่อเรื่อง).................................
““..............” ...................................................................
“..............” ...................................................................”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ.. แห่งประกาศ (ชื่อเรื่อง) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ.. ......(เนื้อความใหม่ที่ประสงค์จะแก้ไขในประกาศ).......”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ.. แห่งประกาศ (ชื่อเรื่อง) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ......
(ชื่อเรื่อง)...... (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ.. ......(เนื้อความใหม่ทปี่ ระสงค์จะแก้ไขในประกาศ).......”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรค.. ของข้อ.. แห่งประกาศ (ชื่อเรื่อง) และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“......(เนื้อความในวรรคของข้อนั้นๆ ทีป่ ระสงค์จะแก้ไข).......”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (..) ของข้อ.. แห่งประกาศ (ชื่อเรื่อง) และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(..) ......(เนือ้ ความในอนุมาตราที่จะแก้ไขเพิ่มเติม).......”
เรียบเรียงโดย นางสาวกุลรภัส ปานบุญลือ

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ดร.พิมุข สุศีลสัมพันธ์

-๒ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ../๑ ข้อ../๒ และข้อ../๓ แห่งประกาศ.... (ชื่อเรื่อง)........
.....................................................................................................
“ข้อ../๑ ...(เนื้อความใหม่)...
ข้อ../๒ ...(เนื้อความใหม่)...
ข้อ../๓ ...(เนื้อความใหม่)...”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ.. ข้อ.. ข้อ.. และข้อ.. ของหมวด..(ชื่อหมวด).. แห่งประกาศ
............(ชื่อเรื่อง)......................................... และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด..
..ชื่อหมวด..
ข้อ.. ..................(เนื้อความใหม่).......................
ข้อ.. ..................(เนื้อความใหม่).......................
ข้อ.. ..................(เนื้อความใหม่).......................
ข้อ.. ..................(เนื้อความใหม่).......................”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ.. และข้อ.. แห่งประกาศ (ชื่อเรื่อง)......................................................
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อ.. และข้อ.. แห่งประกาศ (ชื่อเรื่อง).... ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
(ชื่อเรื่อง)....(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
ข้อ ๑๓ .....................................................................................................................................
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