
-ร่าง- 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการ

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ยิ่งขึ้น  

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 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .....” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  ข้อ ๕ ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๒) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 



(๓) มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๔) เป็นผู้มีชื่อเสียงและเกียรติประวัติเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
(๕) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
(๖) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในปณิธาน และสนใจภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(๗) เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน มีภาวะผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
(๘) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่อาจมี

กรณีขัดกันของผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นโดยสุจริตในห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 

(๙) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือกลุ่ม
การเมืองท้องถิ่น 
  ข้อ ๖  ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้
นั้นพ้นจากต าแหน่ง  

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ แต่วาระการด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการสรรหาใหม่ก็ได้ และเมื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  

ข้อ ๗ เมื่อต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงตามข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน เป็นประธาน
กรรมการ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตาม (๑) 
ซึ่งเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง เป็นกรรมการ 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารซึ่งเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการซึ่งเลือกกันเอง จ านวน

หนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ทั้งนี้ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ตามค าแนะน าของเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน  



ข้อ ๘  ในการพิจารณาสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้
คณะกรรมการด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(ก) ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร เสนอชื่อผู้
ส าควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหน่วยงานละ ๑ ชื่อ 

(ข) สภาคณาจารย์และข้าราชการประจ า ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการประจ า เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ชื่อ 

(ค) กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคน เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย คนละ ๑ ชื่อ 

ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เสนอชื่อพร้อมข้อมูลประวัติ 
ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอ่ืนๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย โดยส่งชื่อให้คณะกรรมการพิจารณา  

(๒) ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะตามข้อ ๕  ทั้งนี้ ในการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

(๓) พิจารณาความเหมาะสมของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อมูล
ตาม (๒) เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจ านวนอย่างน้อยสองคนแต่ไม่เกินสาม
คน โดยไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อตามล าดับตัวอักษรพร้อมประวัติ ผลงาน และ
แนวทางการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่ได้ด าเนินการตาม (๒) แล้ว แต่มีผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมี
จ านวนน้อยกว่าสองราย ให้คณะกรรมการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อในข้อ ๘ จ านวน

หนึ่งคนเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย โดยการลงคะแนนลับ 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกิน

กึ่งหนึ่งของทีม่าประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 



กรณีไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ลงคะแนนรอบที่สองระหว่างผู้ที่ได้คะแนนเสียง

สูงสองอันดับแรก โดยในรอบนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมตัดสิน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

ในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

กรณีที่คณะกรรมการเสนอชื่อน้อยกว่าสองรายตามข้อ ๘ วรรค ๒ ให้ที่ประชุมลงมติ รับ หรือ 
ไม่รับ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 

ข้อ ๑๐  ให้สภามหาวิทยาลัยทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยด้วยลายลักษณ์อักษร หากผู้นั้นปฏิเสธที่จะรับต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ประธาน
กรรมการทาบทามผู้ที่ได้รับคะแนนล าดับรองลงไป 

เมื่อผู้ไดรับการทาบทามตกลงที่จะด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัย
ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ

การปฎิบัติตามข้อบังคับนี้ และค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๑๒ ในระหว่างที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย  การแต่งตั้ ง

คณะกรรมการตามข้อ ๗ ให้คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเลือกกันเองห้าคน เป็น

คณะกรรมการ 

ในระยะเวลาเริ่มแรกไม่ให้น าระยะเวลาตามข้อ ๖ มาใช้บังคับ 
 

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


