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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 

ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. .... 
    

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๓ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๔) และมาตรา ๑๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ...../..... เมื่อวันที่ .....เดือน .......................  พ.ศ. ...... จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ    
พ.ศ. ....”  
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓  
  (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ 
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
 “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจ าและข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 “คณาจารย์ประจ า” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ด ารงต าแหน่งวิชาการและพ้นการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
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“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา   

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

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

  ข้อ ๕ คณาจารย์ประจ าซึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้  
  (๑) ต้องเป็นคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ท าการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้ว  
ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีนับถึงวันรับสมัคร   
  (๒) ต้องด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเคยด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยในระดับไม่ต่ ากว่ารองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก หรือรองหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าสาขา 

(๓) ไมเ่ป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา  
  ข้อ ๖ ข้าราชการซึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(๑) ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าเจ็ดปีนับถึงวันรับสมัคร  

(๒) ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งมีระดับไม่ต่ ากว่าช านาญงาน หรือประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมีระดับไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ หรือด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน  

 (๓) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยภายในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา  
  ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระ หรือวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเหลือเวลาไม่น้อย
กว่าเก้าสิบวัน ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน ดังนี้ 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน เป็นประธาน
กรรมการ  

(๒) บุคคลที่สภามหาวิทยาลัยเลือกไม่น้อยกว่าสองแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ 
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 ทั้งนี้ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยตาม
ค าแนะน าของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน  

  ข้อ ๘ คณะกรรมการ มีหน้าทีแ่ละอ านาจ ดังนี้ 
(๑) ออกประกาศก าหนดวัน  เวลา และสถานที่ ส าหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับ

คะแนน 

(๒) ก าหนดแบบใบสมัครและบัตรเลือกต้ัง 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๔ ) แต่ งตั้ งอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบั ติหน้ าที่ ใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ งตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร 

(๕) รวมคะแนนผลการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
(๖) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินการเลือกตั้ง 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  การด าเนินการตาม (๑) และ (๔) ให้จัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ  

ข้อ ๙ ผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ และ
ต้องยื่นใบสมัครตามแบบภายในวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นคณาจารย์ประจ าและข้าราชการซึ่ง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยและต้องพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนับถึงวันเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้รับสมัครเลือกได้เพียงหนึ่งหมายเลข และการใช้
สิทธิให้กระท าโดยวิธีการลงคะแนนลับ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหกคน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณาจารย์ประจ าเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนห้าคน  

(๒) ให้ข้าราชการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการ จ านวนหนึ่งคน 
ข้อ ๑๒ การด าเนินการเลือกตั้งตามข้อ ๑๑ ให้เป็นการลงคะแนนเสียงจากคณาจารย์ประจ า

และข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัยทุกเขตจังหวัด โดยให้เขตจังหวัดแต่ละแห่ง ด าเนินการเลือกตั้งจากคะแนนเสียง
ของคณาจารย์ประจ าและข้าราชการในเขตจังหวัดนั้น โดยให้หนึ่งคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครเลือกตั้งได้
หนึ่งคน แล้วรวบรวมคะแนนทั้งหมดในเขตจังหวัด ส่งมายังคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลคะแนนผู้ได้รับการ
เลือกตั้งโดยเรียงล าดับผู้มีคะแนนสูงสุดทั้งมหาวิทยาลัย 

ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตามข้อ ๑๑ (๑) ให้เลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงล าดับลงไปจน
ครบจ านวนห้าคน ทั้งนี้ในจ านวนห้าคนดังกล่าวต้องไม่เป็นตัวแทนจากคณะแต่ละเขตจังหวัดเดียวกันเกินกว่า
สองคน และจะต้องไม่ซ้ าคณะในเขตจังหวัดเดียวกัน หากเกินเงื่อนไขดังกล่าว ให้เลือกจากผู้ที่มีคะแนนล าดับ
รองลงไปจนครบจ านวนห้าคน เป็นกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจ า 
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ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตามข้อ ๑๑ (๒) ให้เลือกจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการสภาจากข้าราชการ 

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการประกาศผลการเลือกโดยเร็ว และน าผลการเลือกเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกระเบียบ 
หรือประกาศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้
นายกสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความและวินิจฉัย และถือค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามข้อ ๗ ในระหว่างที่ไม่มีประธานกรรมการตาม (๑) ให้คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเลือก
กันเอง ๑ คน เป็นประธานกรรมการ  

ในระยะเวลาเริ่มแรกไม่ให้น าระยะเวลาตามข้อ ๗ มาใช้บังคับ  

 
   ประกาศ ณ วันที่         เดือน               พ.ศ.  

 

 
(นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 

      ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน 
    สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
 


