
 
(ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวย คณุสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๒๑ , ๒๒ , ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ในสวนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  และมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่………เมื่อวันที่……………………..จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ    หลักเกณฑ    และ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย”             หมายความวา     สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความวา    คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั 

ขอ  ๔  กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัยไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบวัน
หรือในกรณีตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยวางลงกอนครบวาระ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  
เพื่อทําหนาที่สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ 

ขอ  ๕  ใหคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย 
๕.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                               เปนประธานกรรมการ 
๕.๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ 
๕.๓  ประธานสภาพนักงาน                                                           เปนกรรมการ 
๕.๔  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทหัวหนาสวนงาน  
          จํานวน  ๒ คน  เปนกรรมการ 
๕.๕  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  
          จํานวน  ๑ คน   เปนกรรมการ 
๕.๖  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทพนักงาน 
         มหาวิทยาลัยที่ไมใชคณาจารยประจํา จํานวน ๑  คน  เปนกรรมการ 

ใหหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ และเจาหนาที่ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เปนผูชวยเลขานุการ 

 
แกไข 17/4/51 (ฝายเลขาฯ) 



 ๒ 

 
ขอ  ๖  คณะกรรมการสรรหาตามขอ ๕  ตองไมเปนผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง

ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 
ขอ  ๗  ในระหวางการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ หากปรากฏวากรรมการสรรหา

ผูใดมีพฤติกรรมที่ทําใหการสรรหาไมเปนกลาง หรือมีการชี้นํากรรมการเพื่อใหผลการสรรหาเปนไปโดยไม
โปรงใส ใหสภามหาวทิยาลัยถอดถอนผูนั้นออกจากกรรมการสรรหา แลวแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการสรรหาแทน  

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคแรกเปนกรรมการตามขอ ๕.๓  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูดํารง 
ตําแหนงรองประธานสภามหาวิทยาลัยคนที่หนึ่งเปนกรรมการแทน 

ขอ  ๘  ผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ 

๘.๑  เปนผูทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรม เปนที่ยอมรับในสังคม 
๘.๒ มีวิสัยทัศน  มีความรูความสามารถ  มีประสบการณและเชี่ยวชาญดานการบริหารองคกร 

เพื่อประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๘ .๓  มีประสบการณในการบริหาร และเขาใจในระบบการศึกษา  และภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
๘.๔  มีสถานะภาพทางสังคมที่เหมาะสมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
๘.๕  สามารถอุทิศเวลาใหแกงานของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 
๘.๖  ไมเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
๘.๗  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือ กลุม

การเมืองทองถ่ิน 
๘.๘  ไมเปนผูดํารงตําแหนงในองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 
๘.๙  ไมเปนผูมีประวัติดางพรอยหรือมีมลทินมัวหมอง 
๘.๑๐  ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม  ในกิจการที่มีประโยชนขดัแยง

กับกิจการของมหาวิทยาลัย  เวนแตเปนผูถือหุนโดยสุจริตในหางหุนสวน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
เพื่อประโยชนแหงการลงทุนตามปกติ 

ขอ  ๙  วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย     
ใหมีการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๙.๑  ใหคณะ  สถาบัน สํานักและสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะประชุม 
คณะกรรมการบริหารประจําสวนงาน หรือคณะกรรมการอํานวยการประจําสวนงานในกรณีที่ไมมีคณะกรรมการ
บริหารประจําสวนงาน  เพื่อเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย สวนงานละ  ๑  ช่ือ  

๙.๒  ใหสภาพนักงานประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน   เพื่อเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ช่ือ 

 



 ๓ 

 
๙.๓ ใหคณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย เพื่อ

เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน  ๑  ช่ือ 
๙.๔  ใหสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อ

เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน  ๑  ช่ือ 
๙.๕  ใหกรรมการสภามหาวทิยาลัยแตละคนเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัย คนละหนึ่งชื่อ 
ในการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยดังกลาวขางตน ใหเสนอชื่อพรอม

ขอมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ และความเหมาะสมอื่นๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนวาเปนผูเหมาะสมให
ดํารงตําแหนง โดยสงชื่อใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณา 

ขอ  ๑๐  ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ประมวลประวัติ 
ประสบการณ และผลงาน พรอมทั้งพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมที่สุดจํานวนไม
เกินสามชื่อ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนวาเปนผูที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอตอ   
สภามหาวิทยาลัย  

ขอ  ๑๑  ใหอธิการบดีเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่
มีอาวุโสสูงสุดทําหนาที่ประธานที่ประชุม และใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยโดย
ลงคะแนนวิธีลับ โดยผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนนายกสภามหาวิทยาลัยตองไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่
ประชุม 

ในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม  ใหนําชื่อผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด  
สองลําดับแรกมาลงคะแนนโดยวิธีลับอีกครั้งหนึ่ง และผูที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือกเปน   
ผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  

ขอ  ๑๒  ใหประธานคณะกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจของผูสมควรดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยดวยลายลักษณอักษร  หากผูนั้นปฏิเสธที่จะรับตําแหนง  ใหประธานคณะกรรมการสรร
หาทาบทามผูไดรับคะแนนลําดับรองลงไป 

เมื่อผูไดที่รับการทาบทามตกลงรับที่จะดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหแลวเสรจ็ไมนอยกวา
เกาสิบวัน กอนสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

ขอ  ๑๓  ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยพนจากตําแหนงกอนครบวาระ        ใหดําเนินการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง  เวนแตวาระของนายกสภา
มหาวิทยาลัยเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการสรรหาใหมก็ได  และเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนแลวใหผูไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตน
แทน 

 
 



 ๔ 

 
ขอ  ๑๔  นายกสภามหาวิทยาลัยมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งใหมอีกได   
ขอ  ๑๕   การพนจากตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย  เปนไปตามมาตรา  ๒๔  แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑     
ขอ  ๑๖  เพื่อประโยชนและใหการดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เปนไปดวยความ

เรียบรอย  ใหคณะกรรมการสรรหาสามารถกําหนด หลักเกณฑและวิธีการเพิ่มเติมไดเทาที่จําเปน โดยตองไมขัด
หรือแยงกับขอบังคับนี้ รวมทั้งใหมีอํานาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการสรรหา  และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ  ๑๗  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 


