เอกสารแนบลาดับที่ ๑

คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อให้ผสู้ มัครและผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเข้ารับการสรรหาบุคคลผูส้ มควรดารงตาแหน่ ง อธิ การบดี
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี เป็ นตามหลัก เกณฑ์ ต ามมาตรา ๒๖ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิ การบดี พ.ศ.
๒๕๕๒ คณะกรรมการการสรรหาอธิ การบดี ขอประกาศคุณสมบัติของอธิ การบดี ตามมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และลัก ษณะต้อ งห้า มตาม
คุณลักษณะตามที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.๒๕๕๒ ว่าด้วยการสรร
หาอธิการบดี ข้อ ๑๐ ดังต่อไปนี้
ก.คุณสมบัติของอธิ การบดี (ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘)
อธิ ก ารบดี ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิท ยาลัย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทาการสอนหรื อมีประสบการณ์ ด้านการบริ หาร
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรื อเคยดารง
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่าสามปี หรื อดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข.ลักษณะต้องห้าม (ตามาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗)
(๑) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็ นคลวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ เป็ นคนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเป็ น
โรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็ นผู ้อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พัก ราชการ หรื อถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ก่ อ น ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่น
(๔) เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
/(๗) เคยถูกจาคุกโดย

(๗) เคยถูกจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกเพราะกระทาผิดวินยั ตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อ
กฎหมายอื่น
(๑๐) เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้าราชการ หรื อเข้าปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐ
ค.คุณลักษณะตามคุณสมบัติที่ควรมีตามที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.
๒๕๕๒ ว่า ด้วยการสรรหาอธิการบดี ข้อ ๑๐
(๑) เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์และศักยภาพที่จะนาความเจริ ญและชื่อเสี ยงมาสู่ มหาวิทยาลัย
(๒) เป็ นผูป้ ระสบการณ์ทางวิชาการหรื อสัมฤทธิผลในการบริ หารอุดมศึกษา
(๓) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีความสามารถทางวิชาการระดับชาติ
(๔) เป็ นผูท้ รงเกียรติคุณ คุณธรรม และจริ ยธรรมเป็ นที่ยอมรับในสังคม
(๕) เป็ นผูท้ ี่สามารถอุทิศตนให้แก่งานของมหาวิทยาลัย และเป็ นที่ยอมรับในสังคมอุดมศึกษา
ง.คุณลักษณะเพิ่มเติม
(๑) เป็ นผูท้ ี่มีคุณลักษณะที่จะนาพามหาวิทยาลัยสู่ ความเป็ นสากล
(๒) เป็ นผูม้ ีความสามารถนานโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ได้อย่างแท้จริ ง
(๓) เป็ นผูม้ ีค วามเข้า ใจในปรั ช ญาการศึ ก ษาของมหาวิทยาลัย และสามารถนาทรั พ ยากรและ
ศัก ยภาพที่ มี อยู่ไ ปสู่ เป้ าหมายของการเปลี่ ย นแปลงในมิ ติข องการพัฒนามหาวิท ยาลัย ให้ส อดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของชาติและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

