ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
-------------------------------------------เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามมาตรา 16 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับ มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในคราวประชุมครั้งที่ 133 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
* ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“นายกสภามหาวิทยาลัย”

หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
“ คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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“สภาคณาจารย์และพนักงาน”
หมายความว่า สภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน
หรือสานัก หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา
หรือตาแหน่งรองของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวและตาแหน่ง
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ใ นสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
* “คณาจารย์ประจา” หมายความว่า พนักงานแบบประจา * และข้าราชการ ตาแหน่ง
อาจารย์และนักวิจัย และให้หมายความรวมถึง
พนักงานตาแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“สมาคมนักศึกษาเก่า” หมายความว่า สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์
“นักศึกษาเก่า”
หมายความว่า ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี หรือจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2541” หมายความว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. 2541
“ตามมาตรา”
หมายความว่า ตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541
ข้อ 5. เมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(3)
(4)(5)(6) และ (7) หรือเมื่อวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าวเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
5.1 อธิการบดี
เป็นประธาน
5.2 รองอธิการบดี
หนึ่งคน
เป็นกรรมการ
5.3 คณบดี
สามคน
เป็นกรรมการ
5.4 ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานในสถาบัน
สานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ หนึ่งคน
เป็นกรรมการ
* ข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
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5.5 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
เป็นกรรมการ
5.6 ศาสตราจารย์
หนึ่งคน
เป็นกรรมการ
* 5.7 พนักงานแบบประจา * และข้าราชการ
5.7.1 ผู้แทนคณาจารย์ประจา
สองคน
เป็นกรรมการ
* 5.7.2 ผู้แทนพนักงานอื่น * และข้าราชการ สองคน
เป็นกรรมการ
5.8 นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
เป็นกรรมการ
5.9 ผู้แทนนักศึกษาเก่า
หนึ่งคน
เป็นกรรมการ
5.10 ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการ
5.11 ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรม
หนึ่งคน
เป็นกรรมการ
5.12 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนึ่งคน
เป็นกรรมการ
5.13 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคม
หนึ่งคน
เป็นกรรมการ
ให้กรรมการสรรหาตามข้อ 5.2 ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ให้กรรมการสรรหาตามข้อ 5.7, 5.11, 5.12 และ 5.13 มีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี
กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ ผู้ดารงตาแหน่งแทน
โดยไม่ชักช้า โดยให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่เกิน
180 วัน ไม่ต้องดาเนินการแต่งตั้งแทน
ในกรณีที่กรรมการสรรหาได้รบั การเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและตอบรับการทาบทาม ให้กรรมการสรรหาผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการสรรหาทันที และ
ให้คณะกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ดาเนินการต่อไป จนสิ้นสุดกระบวนการสรรหาครั้งนั้น
ข้อ 6. คณะกรรมการสรรหา มีหน้าทีด่ าเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสม
ที่จะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4) (5) (6) และ (7) พร้อมทั้งประมวล
ประวัติผลงาน และรวบรวมรายชื่อของบุคคลดังกล่าว ตามจานวนซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2541 เพื่อ
6.1 เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (5) และ (6)
6.2 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) (4)
และ (7)
ข้อ 7. การได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา
7.1 ให้รองอธิการบดีร่วมกันเสนอผู้แทนตามข้อ 5.2
7.2 ให้คณบดีร่วมกันเสนอผู้แทน ตามข้อ 5.3
* ข้อ 5.7 และข้อ 5.7.2 แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
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7.3 ให้ผู้อานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานในสถาบัน สานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ร่วมกันเสนอผู้แทนตามข้อ 5.4
7.4 ให้ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมกันเสนอผู้แทน ตามข้อ 5.6
* 7.5 ให้มีการเสนอชื่อผูส้ มควรเป็นกรรมการสรรหาตามข้อ 5.7 เพือ่ รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สรรหาตามข้อ 5.7.1 และ 5.7.2 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสรรหา และผู้มีสทิ ธิลงคะแนน
เลือกตั้งดังกล่าวต้องเป็นพนักงานแบบประจา * หรือข้าราชการในกลุ่มนั้น ๆ ซึ่งมีวัน
ทางานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งให้
ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาดังกล่าว
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาต้องเป็นพนักงานแบบประจา * หรือข้าราชการ
ในกลุม่ นั้น ๆ ซึ่งมีวันทางานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันที่มกี าร
ลงคะแนนเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาดังกล่าว ทัง้ นี้ ให้นับรวมระยะเวลาการเป็น
ข้าราชการด้วย
7.6 ให้สมาคมนักศึกษาเก่าเสนอผูแ้ ทนตามข้อ 5.9 จากนักศึกษาเก่าภายนอกมหาวิทยาลัย
7.7 ให้กรรมการสรรหาโดยตาแหน่ง ซึ่งได้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และ
พนักงาน นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยร่วมกันเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 5.11 , 5.12 และ 5.13 จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ 8. กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
8.1 นายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (1)
ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสมจะดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จานวนหนึ่งคน การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจะต้อง
ดาเนินการแยกต่างหากจากการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
8.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) จานวนสีค่ น
(1) ให้คณบดีร่วมกันเสนอชื่อผู้ทมี่ ีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสม จะดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึง่ มาจากคณบดี จานวนหนึ่งคน
(2) ให้ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสม จะดารง
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชือ่ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จานวนหนึ่งคน
(3) ให้กรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา 19 (3) ร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะเหมาะสมจะดารงตาแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึง่ มาจากกรรมการ
สภาวิชาการตามมาตรา 19 (3) จานวนหนึ่งคน
* ข้อ 7.5 แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
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(4) ให้กรรมการสภาวิชาการ ตามมาตรา 19 (4) ร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะเหมาะสมจะดารงตาแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึง่ มาจากกรรมการ
สภาวิชาการตามมาตรา 19 (4) จานวนหนึ่งคน
* 8.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (4) จานวนสองคน
ให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสมจะดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจาหนึ่งคน และจากพนักงานอื่น * และข้าราชการอื่น
ที่มิใช่คณาจารย์ประจาจานวนหนึ่งคน
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็ นพนักงานแบบประจา
* หรือข้าราชการ ซึ่งมีวันทางานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่มีการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง และให้นับระยะเวลาการเป็นข้าราชการรวมกับระยะเวลาการเป็นพนักงานด้วย
8.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16 (5) จานวนเก้าคน
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (2) (3) และ (4) เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะเหมาะสมจะดารงตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 16(5) จานวนเก้าคน
ในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนไม่น้อยกว่าสองคน
8.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16 (6) จานวนไม่เกินสองคน
ให้มหาวิทยาลัยทาหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้เสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติและคุณลักษณะเหมาะสมจะดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 16 (6) จานวน ไม่เกินสองคน
8.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (7) จานวนสองคน ได้แก่
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าหนึ่งคน และคณะอาจเสนอรายชื่อนักศึกษาเก่าทีไ่ ม่เป็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยผู้มีคุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะเหมาะสม คณะละหนึ่งคน และรวบรวมเสนอ
สมาคมนักศึกษาเก่า ให้สมาคมนักศึกษาเก่าพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อที่คณะเสนอ และจาก
รายชื่อนักศึกษาเก่าที่ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เหลือ 1 คน
ข้อ 9. ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้
ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ ผู้ดารงตาแหน่งแทนโดยไม่ชกั ช้า โดยให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของผูซ้ ึ่งตน
แทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ตอ้ งดาเนินการเลือกหรือเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่
ข้อ 10. คุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา
16 (3) (4) (5) (6) และ (7)
10.1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม
* ข้อ 8.3 แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
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10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและเอื้อประโยชน์ให้แก่งานของมหาวิทยาลัย
มีความสนใจและเห็นความสาคัญของงานวิชาการ และงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
มีความสนใจในหลักการอุดมศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า
มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น ๆ
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เคยหรือไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
* 10.8 นอกจากคุณสมบัติและคุณลักษณะ ตามข้อ 10.1 ถึง 10.7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา
16(4) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
*(1) ต้องไม่เป็นผู้บริหาร และต้องดารงตาแหน่งคณาจารย์ประจา หรือพนักงานแบบประจาอื่น *
หรือข้าราชการอื่น มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันที่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคแรก เคยดารงตาแหน่งข้าราชการในมหาวิทยาลัย
นับระยะเวลาการเป็นข้าราชการรวมกับระยะเวลาการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
ตามวรรคแรกด้วย
(1) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในวันสมัครรับ
เลือกตั้ง
(2) ไม่เคยหรือไม่เป็นผู้ถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์การของรัฐอื่น ๆ เพราะกระทาผิดวินัย
10.9 นอกจากคุณสมบัติและคุณลักษณะ ตามข้อ 10.1 ถึง 10.7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 16(5) ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา สังคม การบริหาร การพัฒนา
องค์การกฎหมายการเงินและการบัญชี การเกษตร การอุตสาหกรรม การวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนไม่
น้อยกว่าสองคน
10.10 นอกจากคุณสมบัติและคุณลักษณะ ตามข้อ 10.1 ถึง 10.7 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา
16(7) ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับหนึ่งระดับใดจากมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
นับถึงวันที่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
10.11 นายกสภามหาวิทยาลัย ควรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ่
ข้อ 11. การตีความตามข้อบังคับนี้ หรือการดาเนินการอื่นใด ที่มไิ ด้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา โดยความเห็นชอบของนายกสภามหาวิทยาลัย
* ข้อ 10.8 (1) แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
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ข้อ 12. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553
(ลงนาม)

ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

(ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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เหตุผล : - เหตุในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ
1. โดยที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน
แล้ว บทบัญญัติบางส่วนไม่สอดคล้องกับนโยบายและการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวในเรื่องการกาหนดตาแหน่งของบุคลากร
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างตาแหน่งบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงและที่มีการกาหนดต่อไป
ในอนาคต
2. คาว่าผู้บริหารของข้อ 4 มีเจตนารมณ์ไม่หมายความรวมถึงตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
ส่วนงานในสานักงานอธิการบดี สานักงานคณบดี
3. ปรับปรุงการกาหนดหลักเกณฑ์กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกระบวนการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541

