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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวย คณุสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------------------------- 
 

เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๒๑ , ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 
๒๕๕๑    ในสวนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่……… เมื่อวันที่………………….. จึงออกขอบังคับไว
ดังนี้ 

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม   วาดวย   คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”                     หมายความวา    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความวา   คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ผูทรงคุณวุฒ ิ
ขอ  ๔  กอนครบวาระการดาํรงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒไิมนอยกวา

หนึ่งรอยหาสิบวัน หรือในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิตําแหนงหนึง่ตําแหนงใดวางลงกอน
ครบวาระ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิตามขอบังคับนี้ 

ขอ  ๕  ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย 
๕.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทหัวหนาสวนงาน จํานวน ๒ คน 
๕.๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  จํานวน ๓ คน 
๕.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัย   ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมใชคณาจารยประจํา 

จํานวน ๑ คน 
๕.๔  ประธานกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย 
๕.๕  ประธานสภาพนักงาน 
๕.๖  นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๕.๗  กรรมการจากผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน จํานวน ๒ คน 
๕.๘  กรรมการจากผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ประจํา  ๑  คน แกไขตามมติสภา 17/5/51 (ฝายเลขา



 ๒ 

 
ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปนประธานเรียกประชุมคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน 

เพื่อใหที่ประชุมเลือกกันเอง โดยไมใหประชาสัมพันธหรือหาเสียงใหกับตนเองหรือผูอ่ืน เพื่อใหไดกรรมการ
ตามขอ ๕.๗ 

ใหสภาวิชาการประชุมเพื่อคัดเลือกศาสตราจารยประจําจากบัญชีรายชื่อของศาสตราจารย
ประจําทั้งมหาวิทยาลัย โดยไมใหเลือกจากกรรมการสภาวิชาการเพื่อใหไดกรรมการตามขอ ๕.๘  

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการสรรหา 
ใหหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ และเจาหนาที่ของสํานักงานสภา-

มหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ 
ในกรณีที่นายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองหรือกลุมการเมือง ใหสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมแตงตั้ง
ผูแทนสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมคนหนึ่ง ซ่ึงไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารง
ตําแหนงในพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองเปนกรรมการสรรหาแทน 

ขอ ๖  ผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

๖.๑   เปนผูทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม 
๖.๒  มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ มีประสบการณและเชี่ยวชาญในดานใดดานหนึ่ง

หรือหลายดาน เพื่อประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๖.๓  มีความสนใจ และเขาใจระบบการศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
๖.๔ มีสถานภาพทางสังคมและมีศักยภาพที่จะเอื้อประโยชนตอการดําเนินงานของ 

มหาวิทยาลัย 
๖.๕  สามารถอุทิศเวลาใหแกงานมหาวิทยาลัยตามสมควรแกตําแหนงหนาที่ 
๖.๖  ไมเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๖.๗ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือกลุม

การเมืองทองถ่ิน 
๖.๘  ไมเปนผูดํารงตําแหนงในองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
๖.๙  ไมเปนผูที่มีประวัติดางพรอย หรือมีมลทินมัวหมอง 
๖.๑๐ ไมมีพฤติกรรมที่แสดงวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในกิจการ

ที่มีประโยชนขัดแยงกับกิจการของมหาวิทยาลัย เวนแตเปนผูถือหุนโดยสุจริตในหางหุนสวน บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแหงการลงทุนตามปกติ 

 ขอ ๗ วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 



 ๓ 

๗.๑  ใหคณะ สถาบัน สํานัก และ สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานในกรณีที่ไมมี
คณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน เพื่อเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ 
สวนงานละ หาชื่อ 

๗.๒  ใหสภาพนักงานประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานเพื่อเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ จํานวนหาชื่อ 

๗.๓  ใหคณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหมประชุมคณะกรรมการสงเสริม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาชื่อ 

๗.๔  ใหสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  เพื่อ
เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาชื่อ 

๗.๕ ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละคนเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนละหนึ่งชื่อ 

ในการเสนอชื่อดังกลาวขางตนใหเสนอชื่อพรอมขอมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ และความ
เหมาะสมอื่นๆ ใหคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา 

ขอ  ๘  ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ ประมวลประวัติ ประสบการณ และผลงาน 
พรอมทั้งพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกเพื่อใหไดผูที่เหมาะสมที่สุดจํานวนไมนอยกวาสิบหาชื่อ 
และจัดทําบัญชีรายชื่อ  โดยเรียงรายชื่อตามลําดับของผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันสิ้นสุดวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ในขณะนั้น  

ในจํานวนผูที่เหมาะสมที่สุดสิบหารายชื่อดังกลาว อยางนอยควรมีผูที่มีความรู ประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิเชน ดานกฎหมาย ดานบริหารงานบุคคล 
ดานบริหารองคกร ดานบริหารการเงิน ดานการวิจัย ดานบริหารจัดการและดานการศึกษา 

ใหประธานคณะกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจของผูมีรายช่ือตามวรรคหนึ่งตามลําดับ 
จนกวาจะครบจํานวนดวยลายลักษณอักษร  เมื่อไดรายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิครบสิบหาคน หรือครบจํานวนที่วางลงแลว  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งตอไป พรอมทั้งรายงานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

ขอ  ๙  ในการเสนอชื่อตามขอ ๗ การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกตามขอ ๘ ตองมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคนที่คัดเลือกจากบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ  

ขอ  ๑๐  ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ให
ดําเนินการสรรหากรรมการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางนั้น ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ตําแหนงนั้นวางลง  เวนแตวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน    
จะไมดําเนินการสรรหาก็ได  และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซ่ึงไดรับ
แตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

 



 ๔ 

ขอ  ๑๑  เมื่อครบหนึ่งปหกเดือนนับแต ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ   แตงตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในครั้งแรก  ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนกึ่งหนึ่ง
พนจากตําแหนงโดยวิธีการจับฉลาก  กรณีมีเศษใหนับเปนหนึ่งคน และใหดําเนินการสรรหากรรมการทดแทน
ใหมใหครบตามจํานวนดังกลาว 

ขอ  ๑๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ  ๓  ป  แตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได 

ขอ ๑๓  การพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนไปตามมาตรา ๒๔ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑     

ขอ  ๑๔  เพื่อประโยชนและใหการดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิเปนไปดวยความเรียบรอย ใหคณะกรรมการสรรหาสามารถกําหนด หลักเกณฑ และ วิธีการ 
เพิ่มเติมไดเทาที่จําเปน โดยตองไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ  ๑๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่……….. เดือน………………….. พ.ศ. ………. 
 
 
                                               (ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย) 
                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


