ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔
__________________________________
โดยที ่เ ป็น การสมควรปรับ ปรุง ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่า ด้ว ย คุ ณสมบั ติ
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกั บ มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อ บั งคั บนี้เรียกว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย คุ ณ สมบั ติ หลั กเกณฑ์
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ขอ้ บังคับนีแ้ ทน
บรรดาข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คำสั่ ง อื่ น ใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้มผี ลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
“ประธานกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
“กรรมการสรรหา”…

-๒“กรรมการสรรหา” หมายความว่า กรรมการสรรหานายกสภามหาวิท ยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการประจำส่ ว นงาน” หมายความว่ า คณะกรรมการประจำส่ ว นงาน
ตามมาตรา ๗ ( ๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“คณะกรรมการดำเนิ นงาน” หมายความว่ า คณะกรรมการดำเนิ นงานหรื อคณะกรรมการ
ทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นของส่วนงานตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผูอ้ ำนวยการสำนักงานสภา” หมายความว่า ผูอ้ ำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
“ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ” หมายความว่า ผู้ อำนวยการสำนั กงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
“ประธานสภาพนักงาน” หมายความว่า ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
“บุค ลากร” หมายความว่ า พนัก งานมหาวิท ยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ข้ อ ๕ การสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลั ยและกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ให้ กระทำให้ เสร็ จสิ้ นก่ อนนายกสภามหาวิ ทยาลั ยหรื อกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ชุ ด เดิ ม
พ้นจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยเก้าสิบวัน
ในกรณี ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
ข้ อ ๖ ในการสรรหานายกสภามหาวิท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ผู้ท รงคุณ วุฒ ิแต่ ล ะครั้ง ให้ อธิ การบดีแต่ งตั้ง คณะกรรมการสรรหา ซึ่ งให้ มี อำนาจหน้ าที่ สรรหาบุ คคล
ผู้มีคุ ณ สมบั ติเหมาะสมที่ จะเป็ นนายกสภามหาวิท ยาลัย และกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการของคณะกรรมการบริหารซึ่งเลือกกันเองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทคณาจารย์ ป ระจำและประธานสภาพนั ก งาน
ซึ่งตกลงเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการ...

-๓(๕) ผูอ้ ำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
(๖) ผูอ้ ำนวยการสำนักงานสภา เป็นเลขานุการ
อาจแต่งตัง้ ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
กรรมการสรรหาตาม (๒) ให้ แต่ งตั้ งจากบุ ค คลที่ ด ำรงตำแหน่ งหรื อ เคยดำรงตำแหน่ ง
กรรมการในคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาหรื อ อธิ ก ารบดี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ในกรณี ที่ ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหา
เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นเเต่กรรมการที่มีอยู่ไม่ครบองค์ประชุมให้อธิการบดีแต่งตั้งกรรมการสรรหา
ตามองค์ประกอบในข้อบังคับ เพื่อให้ครบองค์ประชุม จึงจะดำเนินการประชุมต่อไปได้
กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิท ยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับนี้ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๗ ในการดำเนิ นการสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี้
(๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสรรหา
มอบหมาย
(๓) พิ จารณากำหนดกลุ่ มความเชี่ ยวชาญของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และจำนวนในแต่ละกลุ่มแล้วแจ้งให้ส่วนงานตามข้อ ๑๐ เสนอชื่อตามกลุ่มและจำนวนตามที่กำหนด
(๔) ดำเนิ น การสรรหาผู้ ส มควรดำรงตำแหน่ งนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด
(๕) หน้ าที่ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสรรหานายกสภามหาวิท ยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๘ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม มีประสบการณ์การบริหารหน่วยงาน และประสบความสำเร็จ
เป็นที่ยอมรับในภาครัฐหรือเอกชน ด้านการบริหาร การศึกษา การคลัง การบัญชี รวมทั้งผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ
ในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านใดด้านหนึ่ง
(๒) เป็นผูท้ ี่มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามสมควร
แก่ตำแหน่งหน้าที่
(๓) เป็นผู้มี...

-๔(๓) เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาอุดมศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๔) เป็นผูม้ ีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสม สามารถอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี
(๕) เป็นผู้ที่ ยึด ถือและรัก ษาประโยชน์ของมหาวิท ยาลัย เป็นสำคัญ และไม่มีส่ วนได้เสี ย
กับกิจการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
(๖) ไม่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผูส้ มควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๙ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ดำเนินการเสนอชื่อต่อประธานกรรมการสรรหา ดังนี้
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เสนอชื่อได้คนละไม่เกินหนึ่งรายชื่อ
(๒) ส่ว นงานตามมาตรา ๗ (๑) ร่ว มกับ ส่ว นงานตามมาตรา ๗ (๒ ) เสนอชื ่อ ได้
หนึ่งรายชื่อ โดยให้มีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานและตามมติที่ประชุมผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงาน
ระดับกอง
(๓) ส่ ว นงานตามมาตรา ๗ (๓) และส่ ว นงานตามมาตรา ๗ (๔) เสนอชื่อ ได้ส่ วนงาน
ละหนึ่งรายชื่อ โดยให้มีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานนั้นและตามมติของคณะกรรมการประจำส่วนงาน
หรือคณะกรรมการดำเนินงาน แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ การเสนอชื่อของส่วนงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสนอชื่อ ตาม (๒)
และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด
ข้อ ๑๐ วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวนสิบสี่คนหรือตามจำนวนที่จะสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) ให้ดำเนินการเสนอชื่อต่อประธานกรรมการสรรหา ดังนี้
(๑.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เสนอชื่อได้คนละไม่เกินสี่รายชื่อ
(๑ .๒ ) ส่ ว นงานตามมาตรา ๗ (๑) ร่ ว มกั บ ส่ วนงานตามมาตรา ๗ (๒) เสนอชื่ อ
ได้ไม่เกินสิบสามรายชื่อหรือตามจำนวนที่จะทำการสรรหา โดยให้มีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานนั้น
และตามมติที่ประชุมผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานระดับกอง

(๑.๓) ส่วนงาน…

-๕(๑.๓) ส่ว นงานตามมาตรา ๗ (๓) และส่ว นงานตามมาตรา ๗ (๔) เสนอชื ่อ ได้
ส่ ว นงานละไม่ เกิ น สิ บ สามรายชื่ อ หรือ ตามจำนวนที่ จ ะทำการสรรหา โดยให้ม ีส ่ว นร่ว มของบุค ลากร
ในส่วนงานนั้น และตามมติของคณะกรรมการประจำส่วนงาน หรือคณะกรรมการดำเนินงาน แล้วแต่กรณี
(๒) ให้มหาวิทยาลัยเสนอขอรายชื่อจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่าสองรายชื่อ
เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการสรรหา
ทั ้ง นี ้ การเสนอชื ่อ ของส่ว นงานและการมีส ่ว นร่ว มของบุค ลากรในการเสนอชื ่อ
ตาม (๑.๒) (๑.๓) และการเสนอชื่อของคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ข้ อ ๑๑ เมื่ อคณะกรรมการสรรหาพิ จารณาคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ได้ รั บ การเสนอชื่ อให้ ดำรง
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน
โดยให้จัดทำบัญชีผู้อยู่ในลำดับรองลงไปตามจำนวนที่เห็นสมควร
(๒) พิจารณาคัด เลือกและจัดลำดับผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ำนวนสิ บ สามคนหรื อ ตามจำนวนที่ ด ำเนิ น การสรรหา โดยให้ จัด ทำบั ญ ชี ผู้ อ ยู่ ในลำดั บ
รองลงไปตามจำนวนที่เห็นสมควร
(๓) พิจารณาคัด เลือกและจัดลำดับผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิที ่ค ณะกรรมการการอุด มศึก ษาเสนอจำนวนหนึ ่ง คน โดยให้จ ัด ทำบัญ ชีผู ้อ ยู ่ใ นลำดับ
รองลงไปตามจำนวนที่เห็นสมควร
ให้ค ณะกรรมการสรรหาดำเนินการทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) (๒) และ (๓) เป็นลายลักษณ์อักษร
หากผู้ นั้ น ปฏิ เสธที่ จ ะรับ ตำแหน่ ง หรื อ มี เหตุ ขั ด ข้ อ งอื่ น ตามที่ ก ฎหมายกำหนดให้ ด ำเนิ น การทาบทาม
ผูอ้ ยู่ในบัญชีลำดับรองลงไปตามลำดับ
ในกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง
ก่ อนครบวาระ ให้ คณะกรรมการสรรหาดำเนิ นการสรรหาแทนตำแหน่ งที่ ว่ างลงโดยวิธี การที่ กำหนดไว้
ในข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ให้ คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ที่ สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ย
และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามข้ อ ๑๑ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จารณาดำเนิ น การ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดี…

-๗หมายเหตุ :- เหตุผลในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ คือ เพื่อให้การดำเนินการการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรดำรง
ตำแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓

