
-ร่าง- 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการ

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ในการประชุมครั้งที่ .. (../....) เมื่อวันที่ .. เดือน .......................  พ.ศ. ....  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

  

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .....” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 “คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 



 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ข้อ ๕  ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและมี
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๒) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเพ่ือประโยชน์ต่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
(๓) เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
(๔) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในปณิธาน และสนใจภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(๕) เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน มีภาวะผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
(๖) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
(๗) ด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมในอันที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
(๘) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่อาจมี

กรณีขัดกันของผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นโดยสุจริตในห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 

(๙) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือกลุ่ม
การเมืองท้องถิ่น 
  ข้อ ๖ เมื่อต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ให้สภามหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จ ภายในเก้าสิบ
วัน  คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
(๔) คณบดี ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 



(๕) ผู้อ านวยการ ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ทั้งนี้ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ตามค าแนะน าของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน  

ในกรณีที่กรรมการว่างลงไม่ว่ากรณีใดๆ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ด าเนินการสรรหาให้ได้มา

ซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง 

ให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง แทนต าแหน่งที่ว่างลงโดยเร็ว 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง ใน

กรณีท่ีการสรรหาไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ประธานกรรมการรายงานเหตุ

ที่ท าให้การสรรหาไม่แล้วเสร็จต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสรรหาให้ตามความจ าเป็น

ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน 

ข้อ ๗  การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือให้พิจารณาและเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อ ๕ จ านวนสิบสี่รายชื่อหรือสองเท่าของจ านวนที่ว่างลงมายังคณะกรรมการ 
และ 

(๒) ให้บุคลากรเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อ ๕ เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารายชื่อดังกล่าว 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญแต่ละด้านตามที่ก าหนดในมาตราที่ ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนให้ได้จ านวนอย่างน้อยสิบสี่คนแต่ไม่
เกินยี่สิบแปดคน หรือตามจ านวนที่ว่างลง จากรายชื่อตามข้อ ๗ ด้วยวิธีการตามที่เห็นสมควร และจัดท าบัญชี
รายชื่อเรียงล าดับตามตัวอักษร พร้อมประวัติ ผลงาน ความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบความเห็นสนับสนุนเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย   

ข้อ ๙  ให้สภามหาวิทยาลัยอันประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดตามรายชื่อในข้อ ๗ (๑) จ านวนเจ็ดชื่อ และข้อ ๗ (๒) จ านวนเจ็ด
ชื่อ ให้ได้เท่ากับจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยด้านละหนึ่งคนให้ได้จ านวนทั้งสิ้นสิบสี่คนหรือตาม
จ านวนที่ว่างลง  

ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยทาบทามความสมัครใจของผู้ที่ได้รับเลือกตามข้อ ๙ ด้วยลาย
ลักษณ์อักษร เมื่อผู้ได้รับการทาบทามตกลงที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบสิบ



สี่คนหรือครบตามจ านวนที่ว่างลงแล้ว ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ และค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๑๒ ในระหว่างที่ คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย  การแต่งตั้ ง

คณะกรรมการตามข้อ ๖ ให้คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเลือกกันเองห้าคน เป็น

คณะกรรมการ 

ในระยะเวลาเริ่มแรกไม่ให้น าระยะเวลาตามข้อ ๖ และวิธีการได้มาข้อ ๗ (๒) มาใช้บังคับ 
 

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

 
 

 
 


