
 

 

 

 

 

  

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา    

ว่าด้วย คุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และวธิีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒ ิพ.ศ. ๒๕๖๔ 
__________________________________ 

 โดยที ่เป ็นการสมควรปรับปรุงข้อบังค ับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด ้วย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่   

๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึออกข้อบังคับไว้ดังนี ้

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใ้ช้ขอ้บังคับนีแ้ทน 

 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ งอื่น ใดที่ ขัดหรือแย้งกับข้อบั งคับนี้  

ให้มผีลใชบ้ังคับเท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับข้อบังคับนี้ 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 “ประธานกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

“กรรมการสรรหา”… 



-๒- 

 “กรรมการสรรหา”  หมายความว่า  กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 “คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “คณะกรรมการประจำส่วนงาน”  หมายความว่า  คณะกรรมการประจำส่วนงาน 

ตามมาตรา ๗ ( ๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

 “คณะกรรมการดำเนินงาน”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินงานหรือคณะกรรมการ 

ทีเ่รียกชื่ออย่างอื่นของส่วนงานตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“ผูอ้ำนวยการสำนักงานสภา”  หมายความว่า  ผูอ้ำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ประธานสภาพนักงาน”  หมายความว่า  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “บุคลากร”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

ข้อ ๕ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ให้กระทำให้เสร็จสิ้นก่อนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดเดิม 

พ้นจากตำแหน่งตามวาระอย่างนอ้ยเก้าสบิวัน 

 ในกรณี ที่ นายกสภามหาวิทยาลั ยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ  

พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง 

 ข้อ ๖  ในการสรรหานายกสภามหาวิทยาล ัยและกรรมการสภามหาวิทยาล ัย

ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละครั้ง ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งให้มีอำนาจหน้าที่สรรหาบุคคล 

ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

 (๓) กรรมการของคณะกรรมการบริหารซึ่งเลือกกันเองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

 (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประธานสภาพนักงาน 

ซึ่งตกลงเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 

(๕) ผู้อำนวยการ... 



-๓- 

  (๕) ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 

 (๖) ผูอ้ำนวยการสำนักงานสภา เป็นเลขานุการ 

 อาจแต่งตัง้ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

           กรรมการสรรหาตาม (๒) ให้แต่งตั้งจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง

กรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรืออธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภา

สถาบันอุดมศกึษาอื่น ตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

           ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา 

เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นเเต่กรรมการที่มีอยู่ไม่ครบองค์ประชุมให้อธิการบดีแต่งตั้งกรรมการสรรหา 

ตามองค์ประกอบในข้อบังคับ เพื่อให้ครบองค์ประชุม จงึจะดำเนนิการประชุมต่อไปได้ 

           กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 การประชุมของคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับนี้ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าดว้ย การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ในการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ออกประกาศหรอืคำสั่งเพื่อดำเนนิการตามข้อบังคับนี้ 

(๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสรรหา

มอบหมาย 

(๓) พิจารณากำหนดกลุ่มความเช่ียวชาญของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

และจำนวนในแต่ละกลุ่มแลว้แจง้ให้ส่วนงานตามข้อ ๑๐ เสนอชื่อตามกลุ่มและจำนวนตามที่กำหนด 

(๔) ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด 

(๕) หน้าที่อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาล ัยและกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ ๘ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม มีประสบการณ์การบริหารหน่วยงาน และประสบความสำเร็จ

เป็นที่ยอมรับในภาครัฐหรือเอกชน ด้านการบริหาร การศึกษา การคลัง การบัญชี รวมทั้งผู้มีความรู้เช่ียวชาญ 

ในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านใดด้านหนึ่ง 

 (๒) เป็นผูท้ี่มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควร

แก่ตำแหน่งหนา้ที ่

(๓) เป็นผู้มี... 



-๔- 

 (๓) เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาอุดมศกึษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 (๔) เป็นผูม้ีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสม สามารถอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี 

 (๕) เป็นผู้ที่ยึดถือและรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ และไม่มีส่วนได้เสีย  

กับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

 (๖) ไม่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๙ วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๑)  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหด้ำเนินการเสนอชื่อต่อประธานกรรมการสรรหา ดังนี ้

 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เสนอชื่อได้คนละไม่เกินหนึ่งรายชื่อ  

 (๒) ส ่วนงานตามมาตรา ๗ (๑) ร ่วมก ับส ่วนงานตามมาตรา ๗ (๒ ) เสนอชื ่อได ้ 

หนึ่งรายชื่อ โดยให้มีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานและตามมติที่ประชุมผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงาน

ระดับกอง 

 (๓) ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และส่วนงานตามมาตรา ๗ (๔) เสนอชื่อได้ส่วนงาน 

ละหนึ่งรายชื่อ โดยให้มีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานนั้นและตามมติของคณะกรรมการประจำส่วนงาน 

หรือคณะกรรมการดำเนินงาน แล้วแต่กรณี 

 ทั้งนี้ การเสนอชื่อของส่วนงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสนอชื่อตาม (๒) 

และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด 

 ข้อ ๑๐ วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำนวนสิบสี่คนหรือตามจำนวนที่จะสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ดำเนนิการดังนี ้

 (๑) ให้ดำเนินการเสนอชื่อต่อประธานกรรมการสรรหา ดังนี้ 

(๑.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย เสนอชื่อได้คนละไม่เกินสี่รายชื่อ 

(๑ .๒ ) ส่ วนงานตามมาตรา ๗ (๑) ร่วมกับส่ วนงานตามมาตรา ๗ (๒) เสนอชื่อ 

ได้ไม่เกินสิบสามรายชื่อหรือตามจำนวนที่จะทำการสรรหา โดยให้มีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานนั้น  

และตามมติที่ประชุมผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานระดับกอง 

 

 

 

 

 

(๑.๓) ส่วนงาน… 



-๕- 

(๑.๓) ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และส่วนงานตามมาตรา ๗ (๔) เสนอชื่อได้ 

ส่วนงานละไม่เกินสิบสามรายชื่อหรือตามจำนวนที่จะทำการสรรหา โดยให้มีส ่วนร่วมของบุคลากร 

ในส่วนงานนั้น และตามมตขิองคณะกรรมการประจำส่วนงาน หรอืคณะกรรมการดำเนินงาน แล้วแต่กรณี 

 (๒) ให้มหาวิทยาลัยเสนอขอรายชื่อจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่าสองรายชื่อ 

เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการสรรหา 

ทั ้งนี ้ การเสนอชื ่อของส ่วนงานและการม ีส ่วนร ่วมของบ ุคลากรในการเสนอชื ่อ 

ตาม (๑.๒) (๑.๓) และการเสนอชื่อของคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง

ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ 

 (๑) พิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน 

โดยใหจ้ัดทำบัญชีผู้อยู่ในลำดับรองลงไปตามจำนวนที่เห็นสมควร 

 (๒) พิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสามคนหรือตามจำนวนที่ดำเนินการสรรหา โดยให้จัดทำบัญชีผู้อยู่ในลำดับ 

รองลงไปตามจำนวนที่เห็นสมควร 

 (๓) พิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจำนวนหนึ ่งคน  โดยให้จัดทำบัญชีผู ้อยู ่ในลำดับ 

รองลงไปตามจำนวนที่เห็นสมควร 

 ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) (๒) และ (๓) เป็นลายลักษณ์อักษร 

หากผู้นั้นปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งหรือมีเหตุขัดข้องอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการทาบทาม 

ผูอ้ยู่ในบัญชีลำดับรองลงไปตามลำดับ  

 ในกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยหรอืกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง

ก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยวิธีการที่กำหนดไว้  

ในข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 

 ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๑ ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ 

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

 

 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดี… 



 



-๗- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ คือ เพื่อให้การดำเนินการการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรดำรง

ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 




