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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 

องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551  บัญญัติเรื่ององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยไว้ใน
มาตรา 21 ซึ่งจัดอยู่ในหมวด 2 การด าเนินการ  กล่าวคือ 
  “มาตรา 21 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (1) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบห้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (3) อธิการบดี 
  (4) ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดีหนึ่งคนและหัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา 40 สองคน 
  (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าสามคนและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ าหนึ่งคน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) จากรายชื่อที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย...” 
 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 1. นายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ซึ่งผู้ที่จะด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะต้องได้รับ
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยการสรรหาของมหาวิทยาลัย 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้
ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่ งตั้ง โดยการสรรหาของ
มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
 3. กรรมการสภามหา วิทยาลั ย โดยต า แหน่ ง  จ านวน  4  ต า แหน่ ง  ซึ่ ง พระร าชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551ก าหนดให้ต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยและผู้
ที่ด ารงต าแหน่งนี้จะถือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในอีกฐานะหนึ่งด้วย ประกอบด้วย 
  3.1  อธิการบดี จ านวน 1 คน 
  3.2  ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
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  3.3  ประธานสภาพนักงาน จ านวน 1 คน 
  3.4  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 1 คน 
  ข้อสังเกต การด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งนี้ จะยึดโยงเฉพาะต าแหน่ง
เท่านั้น กล่าวคือเมื่อผู้ใดด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย 
ประธานสภาพนักงาน หรือนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ถือว่าผู้นั้นเป็นกรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งนั้นทันที นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงผู้ที่รักษาการแทน ปฏิบัติการแทน หรือปฏิบัติ
หน้าที่แทนในต าแหน่งอธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน หรือนายกสมาคม
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับของต าแหน่งนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ก็สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งนั้นได้ 
 4.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี จ านวน 1 คน  ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีจะต้อง
ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี ตามความในมาตรา 36 วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 
 5.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน  จ านวน 2 คน ซึ่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วน
งานตามมาตรา 401 หมายความถึง คณบดี ส าหรับส่วนงานวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย  
และผู้อ านวยการสถาบัน ส าหรับส่วนงานวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และอ านาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และต าแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2554 ) 
  ข้อสังเกต  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส าหรับส่วนงานอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นเป็นส านักหรือเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะไม่สามารถเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานได้ ถึงแม้ว่าจะมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ตามความหมายของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 40 ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2551 ก าหนด
คุณสมบัติเพ่ิมเติมของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงานไว้ว่า จะต้องด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดจะ
อธิบายในเล่มที่ 2 บทที่ 3 ขั้นตอนการสรรหา/เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวข้อการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน) 
                                                      

1
 มาตรา 40 ในส่วนงานตามมาตรา 9 (3) และ (4) ให้มีหัวหน้าส่วนงานเปน็ผูบ้ังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงาน และจะให้มี

รองหัวหน้าส่วนงานเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 
  ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าส่วนงานและรองหัวหน้าส่วนงาน

ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  มาตรา 9  มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 
  (1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
  (2) ส านักงานมหาวิทยาลัย 
  (3) ส่วนงานวิชาการ 
  (4) ส่วนงานอื่น... 
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 6.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวน 3 คน ซึ่งจะมาจากกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 คน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 1 คน 
 7.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน ซึ่ง
จะมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าสายปฏิบัติการ 
 ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงประกอบด้วยบุคคลจ านวน 27 คน  ซึ่งมีวิธีการได้มาที่แตกต่างกัน ตามที่
บัญญัติไว้ในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 21 ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดในหัวข้อหลักการของการสรรหา/
เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

แผนผังองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 



บทที่ 1 บททั่วไป 
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วาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 วาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ในมาตรา 23 กล่าวคือ 
 “มาตรา 23 นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 21 (2) (5) และ (6) มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้” 
 วาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 23 
สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
 1. นายกสภามหาวิทยาลัย  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามมาตรา 21 (2)) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
หัวหน้าส่วนงาน (มาตรา 21 (5)) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า (มาตรา 21 (6)) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 ส าหรับความหมายของ “จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่หรือได้รับเลือกใหม่อีกได้”  
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 1. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ จะใช้กับกรณีของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวคือ เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่ง
ครบ 3 ปี ตามวาระแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนเดิม เพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในวาระต่อไปได้  
 2. ได้รับเลือกใหม่อีกได้ จะใช้กับกรณีของเมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า หรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า กล่าวคือเมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากรองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ า หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า ด ารง
ต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการเลือกคนเดิมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจ า หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า 
  ข้อสังเกต 1) ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย กฎหมายไม่ได้ก าหนด
ข้อห้ามการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหลายวาระเหมือนเช่นการด ารงต าแหน่งบริหารอื่น ๆ  
  ข้อสังเกต 2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง (อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เป็นต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่ยึดโยงตามต าแหน่งนั้น ๆ เป็นส าคัญ โดยมิได้ยึดโยงตัวบุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นหลัก ดังนั้น 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงไม่ได้ก าหนดวาระการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ต าแหน่งไว้ 
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บทที่ 2 
หลักการของการสรรหา/เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

หลักการของการสรรหา/เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไว้ 2 วิธีการ ตามความในมาตรา 21 วรรคสองและวรรคสาม กล่าวคือ 
 “...คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
(2) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) จากรายชื่อที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย...” 
 1. วิธีการได้มาโดยการสรรหา 
  1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย 
  1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

การสรรหา ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Recruitment  หมายความว่า กระบวนการในการแสวงหา 
กลั่นกรองและเลือกสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามา
ท างานในองค์การ เริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าท างานและสิ้นสุดเมื่อได้รับแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ 
 2. วิธีการได้มาโดยการเลือก 
  2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี 
  2.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน 
  2.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
  2.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า  
 การเลือก หมายความว่า กระบวนการที่องค์การใช้เครื่องมือต่างๆ มาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร
จ านวนมากให้เหลือตามจ านวนที่องค์การต้องการ อาทิ การคัดเลือกกันเอง การเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งในการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพบว่าใช้วิธีการคัดเลือกกันเอง และการเลือกตั้ง เพียงสองวิธีเท่านั้น 
  วิธีการคัดเลือกกันเอง จะใช้ในกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่ให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนมาประชุมพร้อมกันและให้ทุกคนพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกเพ่ือเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามจ านวนที่ก าหนด 
  วิธีการเลือกตั้ง จะใช้ในกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า กล่าวคือ เป็นกระบวนการ
ลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือเลือกผู้ที่จะเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทนั้น ๆ 
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 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวิธีการได้มาซึ่งบุคคลที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นสภามหาวิทยาลัยนั้น จะมีหลาย
วิธีการ แต่สิ่งที่ต้องค านึงถึงในกระบวนการสรรหา/เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การสร้างกระบวนการสรรหา/เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นระบบคุณธรรม 
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งไปที่การคัดเลือกบุคคลตามความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง โดยให้มีองค์ประกอบที่หลากหลายและเหมาะสมแก่การให้ความเห็นและตัดสินใจเพ่ือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ได้ 
 

ผู้รับผิดชอบการสรรหา/เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้รับผิดชอบการสรรหา/เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คือ ส านักงาน   
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ด าเนินการ อ านวยการ และสนับสนุนให้กระบวนการ
สรรหา/เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนและกระบวนการการสรรหา/เลือก 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ขั้นตอนและกระบวนการสรรหา/เลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละ
ประเภทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีความคล้ายคลึงกันซึ่งจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียดบาง
ประการ ซึ่งในบทนี้จะอธิบายขั้นตอนและกระบวนการสรรหาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการสรรหา/เลือก
เพ่ือให้รับทราบและสามารถปฏิบัติงานการสรรหาและเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ซึ่งกระบวนการสรรหาจะแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
 1. การสรรหากรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งครบตามวาระ 
  1.1 การเริ่มต้นกระบวนการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจะมีเงื่อนไขของระยะเวลาเป็น
ตัวก าหนด คือ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 150 วัน ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือท าหน้าที่สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ตามความในข้อ 4 ของ
ข้อบังคับฯ) ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
   กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย จะด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
ดังนั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย ไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2560 
  
 
 
 
 
   ข้อสังเกต  ข้อบังคับฯ ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าในการเริ่มต้นกระบวนการสรรหาไว้ โดยมิได้มี       
ข้อห้าม หากมหาวิทยาลัยจะเริ่มด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ล่วงหน้าก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยมากกว่า 150 วัน แต่อย่างไรก็ตามควรก าหนดกรอบการด าเนินการ
กระบวนการสรรหาให้มีความเหมาะสมและพอเหมาะกับเวลาที่จะต้องด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งด้วย 
   อนึ่ง กรอบเวลาที่ก าหนดว่าจะต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 150 วัน ถือว่าเป็นมาตรการเร่งรัด แต่ถ้าหากมี ความจ าเป็นหรือมี
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภา



บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการการสรรหา/เลือก 
          นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

8 

มหาวิทยาลัยน้อยกว่า 150 วัน ก็มิได้ท าให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาต้องเสียไป คณะกรรมการสรรหาที่
ได้รับแต่งตั้งก็ยังคงมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีข้อบังคับฯ ให้อ านาจไว้ 
  1.2  คณะกรรมการสรรหา มีจ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
   (1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 
   (2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
   (3)  ประธานสภาพนักงาน     เป็นกรรมการ 
   (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน 
         จ านวน 2 คน        เป็นกรรมการ 
   (5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
         จ านวน 1 คน        เป็นกรรมการ 
   (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
    ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน    เป็นกรรมการ 
    ให้หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
    นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังต้องมีเงื่อนไขการเป็นกรรมการสรรหาเพ่ิมเติมด้วย 
ได้แก่ 
    1. คณะกรรมการสรรหา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย 
    2. ในระหว่างการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย หากปรากฏว่ากรรมการสรรหาผู้ใดมี
พฤติกรรมที่ท าให้กรรมการสรรหาไม่เป็นกลาง หรือมีการชี้น ากรรมการเพ่ือให้ผลการสรรหาเป็นไปโดยไม่โปร่งใส 
ให้สภามหาวิทยาลัยถอดถอนผู้นั้นออกจากกรรมการสรรหา แล้วแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการสรรหาแทน 
    3. ในกรณีที่กรรมการตามที่มีพฤติกรรมตามข้อ 2 เป็นกรรมการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาพนักงาน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองประธานสภาพนักงานคนที่หนึ่งเป็นกรรมการแทน 
   ข้อสังเกต การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส่วนหนึ่งจะมีรายชื่อกรรมการสรรหาจากผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาพนักงาน กรรมการสรรหาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน และ
กรรมการสรรหาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า พร้อมที่จะ
แต่งตั้งแล้ว  อีกส่วนหนึ่งสภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็น
ประธานกรรมการสรรหา เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน เป็นกรรมการสรรหา และเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 1 คน เป็นกรรมการสรรหา 
  1.3 คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
   (1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 
   (2) มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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   (3) มีประสบการณ์ในการบริหาร และเข้าใจในระบบการศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   (4) มีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   (5) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 
   (6) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
   (7) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น 
   (8) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   (9) ไม่เป็นผู้มีประวัติด่างพร้อยหรือมีมลทินมัวหมอง 
   (10) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการที่มี
ประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นโดยสุจริตในห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด เพ่ือประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 
   ความหมายของ “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” ได้มีการอธิบายความไว้ดังนี้ 
    1. ข้าราชการการเมือง หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้เป็น
ข้าราชการฝ่ายการเมือง ซึ่งอาจจะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร เช่น นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีตามมาตรา 42  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 หรืออาจจะเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งข้าราชการการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น ที่ปรึกษาประจ ารัฐสภา หรือเลขานุการประธานรัฐสภาตาม
มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 หรืออาจเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในราชการ
ส่วนท้องถิ่น เช่น เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร ตาม
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
   2. ผู้ด ารงต าแหน่งการเมือง หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทั้งถ้อยค าอ่ืนในลักษณะ
เดยีวกันนั้น หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่อ านวยการบริหารประเทศ หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ซึ่งเป็นถ้อยค าที่มีความหมายกว้างกว่าค าว่า “ข้าราชการการเมือง” โดยรวมถึงบรรดาผู้ที่รับผิดชอบงานด้าน
การเมืองทั้งหมด โดยงานการเมืองนั้นจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย (policy) เพ่ือให้ฝ่ายปกครองที่มี
หน้าที่ปฏิบัติงานประจ ารับไปบริหาร (administration) ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดนั้น “ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง” จึงหมายถึงคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน3  

                                                      
2
 มาตรา 4 ข้าราชการการเมือง ไดแ้ก่ บุคคลซึ่งรับราชการในต าแหน่งข้าราชการการเมือง ดังต่อไปนี้ 

(1) นายกรัฐมนตร ี (2) รองนายกรัฐมนตร ี (3) รัฐมนตรีวา่การกระทรวง        (4) รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตร ี
)5 ( รัฐมนตรีวา่การทบวง )6 ( รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง )7 ( รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง       )8 (ทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี  

)9 (ที่ปรกึษารองนายกรัฐมนตรี  )10 ( ที่ปรกึษารัฐมนตรี และที่ปรกึษารัฐมนตรีประจ า )11 ( เลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี   (12) รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 
                                                             ส านกันายกรัฐมนตร ี
(13) โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี  (14) รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี )15 ( เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

)16 (ประจ าส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี )17 (เลขานุการรัฐมนตรีวา่ก ารกระทรวง  )18 ( ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวง  
(19) เลขานุการรัฐมนตรีวา่การทบวง     (20)  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่การทบวง 
3
 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การด ารงต าแหน่งทางการเมืองของกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  โดยที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการ

กฤษฎกีา (คณะกรรมการร่างกฎหมาย) กรกฎาคม 2535 
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   ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา4  ได้ตอบข้อหารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เห็นว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการร่างกฎหมายได้เคยให้
ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” ไว้ในบันทึก เรื่องการด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองของกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจว่า หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่อ านวยการบริหารประเทศ 
หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และบรรดาผู้ที่รับผิดชอบงานการเมืองทั้งหมด โดยงานการเมืองนั้น จะ
เป็นงานเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจ ารับไปบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดนั้น ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ย่อมจะต้องประกอบไปด้วยการบริหารราชการ
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามนัยมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยเมื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ใน
ความหมายของการบริหารราชการด้วยแล้ว ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่อ านวยการบริหาร หรือควบคุมการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงอยู่ในความหมายของ “ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง” ด้วย และบรรดาผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีหน้าที่ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อันได้แก่ รองผู้บริหารท้องถิ่น 
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ใน
การช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการอ านวยการบริหารหรือควบคุมการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง และเมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งนั้นๆ ก็ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วย และเมื่อเทียบเคียงกับต า แหน่ง
ข้าราชการการเมือง ในต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่และการเข้าสู่ต าแหน่งในลักษณะเดียวกัน และถือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วย บรรดาผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น จึงอยู่ในความหมายของ         “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” 
   ความหมายของ “องค์กรจัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”  
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   1. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มี 4 องค์กร ประกอบด้วย 
    1.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
    1.2 ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    1.3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
    1.4 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
   2. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี 3 องค์กร ประกอบด้วย 
    2.1 องค์กรอัยการ 
    2.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
    2.3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

                                                      
4
 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เร่ืองเสร็จ ที่ 621/2549 ธันวาคม 2549 
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   นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ แล้ว การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
จะต้องพิจารณาลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ซึ่งปัจจุบันพิจารณาตามความในข้อ 
3 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิ -
บาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
   “ข้อ 3 เพ่ือให้การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด การแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
เวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้ 
   (2) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสองแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง 
   (3) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินสองแห่ง 
   (4) ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก 
   ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากฐานะนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
   ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ” 
  1.4 วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
   (1) ให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจากผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 
(จ านวนทั้งสิ้น 62 องค์กร/คน)  ดังนี้ 
    (ก) ให้คณะ สถาบัน ส านักและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน หรือประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานในกรณีที่ไม่มี
คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานละ 1 
ชื่อ  ดังนั้น จะมีผู้มีสิทธิเสนอชื่อจ านวน 32 ส่วนงาน ประกอบด้วย 

     คณะการสื่อสารมวลชน 
     คณะเกษตรศาสตร์ 
     คณะทันตแพทยศาสตร์ 
     คณะเทคนิคการแพทย์ 
     คณะนิติศาสตร์ 
     คณะบริหารธุรกิจ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ 
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     คณะแพทยศาสตร์ 
     คณะเภสัชศาสตร์ 
     คณะมนุษยศาสตร์ 
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
     คณะวิจิตรศิลป์ 
     คณะวิทยาศาสตร์ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     คณะศึกษาศาสตร์ 
     คณะเศรษฐศาสตร์ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
     คณะสังคมศาสตร์ 
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
     วิทยาลัยนานาชาติ 
     บัณฑิตวิทยาลัย 
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     สถาบันวิจัยสังคม 
     ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ส านักบริการวิชาการ 
     ส านักทะเบียนและประมวลผล 
     ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     ส านักหอสมุด 
    (ข) ให้สภาพนักงานประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ 
    (ค) ให้คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย     
เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ 
    (ง) ให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ือเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ 
    (จ) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนเสนอชื่อ ผู้ สมควรด ารงต าแหน่งนายก                 
สภามหาวิทยาลัยคนละ 1 ชื่อ 
     (ฉ)5 ให้ส านักงานมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจ านวน 1 ชื่อ 
                                                      
5
 วิธีการสรรหาฯ ในข้อ (ฉ) คณะกรรมการสรรหาฯ ใช้อ านาจตามข้อ 16 ของข้อบังคับฯ ก าหนดวิธีการเพ่ิมเติมให้ส านักงานมหาวิทยาลัยสามารถมีสิทธิเสนอ

ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ และที่ผ่านมาได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสรรหาทุกคร้ัง  รายละเอียดได้อธิบายไว้ในหน้า 14 
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    ทั้งนี้ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอชื่อ
พร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอ่ืน ๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมให้
ด ารงต าแหน่ง ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดไว้ โดยส่งชื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา 
   (2) ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม แล้วประมวลประวัติ 
ประสบการณ์และผลงาน พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดจ านวนไม่
เกิน 3 ช่ือ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
    ข้อสังเกต ข้อบังคับฯ ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด
จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ ซึ่งเป็นการก าหนดจ านวนขั้นสูงสุดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาเสนอชื่อต่อ
สภามหาวิทยาลัยน้อยกว่า 3 ชื่อ ก็ได้ 
   (3) ให้อธิการบดีเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มี
อาวุโสสูงสุด6 ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยโดย
ลงคะแนนวิธีลับ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่
ประชุม 
    กรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ให้น าชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
สองล าดับแรกมาลงคะแนนโดยวิธีลับอีกครั้งหนึ่ง และผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
    ข้อสังเกต ข้อบังคับฯ ก าหนดให้ถือจ านวนคะแนนเสียงของที่ประชุม หมายความว่า การนับ
คะแนนเสียงว่าเกินกึ่งหนึ่งหรือว่าเป็นคะแนนเสียงข้างมากนั้น ให้นับจ านวนเสียงของผู้ที่มาประชุม โดยไม่ได้
ก าหนดให้นับจ านวนเสียงจากจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
    กรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยู่ในขณะนั้น กรรมการผู้นั้นต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและให้บันทึกในรายงานการประชุมว่ากรรมการผู้
ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่อยู่ในที่ประชุม 
   (4) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา ทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยด้วยลายลักษณ์อักษร หากผู้นั้นปฏิเสธที่จะรับต าแหน่งให้ประธานคณะกรรมการ     
สรรหาทาบทามผู้ได้รับคะแนนล าดับรองลงไป 
    เมื่อผู้ที่ ได้รับการทาบทามตกลงรับที่จะด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
    ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หมายความว่า 
มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีมีหนังสือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้

                                                      
6
 ค าว่า “อาวุโส” ในที่นี้หมายถึงมีอายุตัว เพราะถือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่งจะแตกต่างจากหลักอาวุโสของข้าราชการ

พลเรือนตามที่ ก.พ. ก าหนด 



บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการการสรรหา/เลือก 
          นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

14 

ด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องถึงส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ไม่เกิน 2 เดือน ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง หาก
เสนอเรื่องเกินกว่า 2 เดือน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะชะลอเรื่องไว้ก่อน 
   (5) ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนสิ้นสุดวาระการด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
    กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย จะด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระ ในวันที่ 3 สิงหาคม 
2560 ดังนั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย ไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2560 และด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม 
2560  
 
 
 
 
 
     
 
 
    ข้อสังเกต  การก าหนดว่าต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนการสิ้นสุด
วาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นมาตรการเร่งรัด กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสรรหาให้
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาได้ ผลของการสรรหาก็ยังมีผลสมบูรณ์ การสรรหาที่ไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาขอ ง
ข้อบังคับฯ มิได้ท าให้ผลของการสรรหาเสียไป 
   (6) เพื่อประโยชน์และให้การด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการเพิ่มเติมได้เท่าที่จ าเป็น 
โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการสรรหา  และรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ (ข้อ 16 ของข้อบังคับฯ) 
    ข้อสังเกต ที่ผ่านมาในกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาได้
ใช้อ านาจหน้าที่ตามข้อ 16 ของข้อบังคับฯ ในประเด็นเรื่องการก าหนดสิทธิให้ส านักงานมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย โดยให้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานใน
ส านักงานมหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน/ศูนย์ ในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย) นอกจากนี้ยังให้
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และผู้อ านวยการส านักงานการตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมด้วย และให้
อนุโลมใช้วิธีการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ 
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 2. การสรรหากรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระ หรือการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  การสรรหากรณีที่ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระ หรือ สรรหาแทนต าแหน่งที่
ว่างลง จะมีข้ันตอนและกระบวนการเช่นเดียวกันกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามวิธีการปกติ (ตามข้อ 1) 
แต่จะมีเงื่อนไขระยะเวลาการเริ่มต้นกระบวนสรรหาที่แตกต่างกัน ซึ่งพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้ 
  2.1 กรณีท่ีต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระ โดยที่ระยะเวลาของวาระการด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเหลืออยู่มากกว่า 90 วัน  ให้เริ่มกระบวนการสรรหาและด าเนินการสรรหาให้
แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
   ทั้งนี้ เมื่อได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลงแล้ว 
ให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของนายกสภามหาวิทยาลัยที่เหลืออยู่ ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
   กรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยจะด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 แต่มี
เหตุให้ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อนับระยะเวลาของ
วาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะเหลือระยะเวลามากกว่า 90 วัน มหาวิทยาลัยจึงเริ่ม
กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่วางลง พร้อมทั้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
หรือภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  
 

 

 

 
 
 
 
 

   ข้อสังเกต การที่ข้อบังคับฯ ก าหนดให้ด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เป็นมาตรการ
เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการ อย่างไรก็ตามอาจจะมีเหตุให้ชะลอกระบวนการสรรหาได้ก็ไม่ถือว่าขัดต่อ
ข้อบังคับแต่อย่างใด อาทิ ช่วงเวลาภายใน 90 วันที่ต้องด าเนินการสรรหา อาจไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการสรรหา
ได้ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางประเภทซึ่งเป็นกรรมการสรรหา อาจเกิดว่างลงในช่วงเวลานั้น จึงต้อง
ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถเริ่มกระบวนการสรรหา
ได้ เป็นต้น 
  2.2 กรณีท่ีต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยว่างลงก่อนครบวาระ โดยที่ระยะเวลาของวาระการด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ด าเนินการสรรหาแทนต าแหน่งที่ว่างลงก็ได้ 
   ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยในลักษณะตามข้อ 1 
โดยถือว่าเป็นกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งครบตามวาระ และผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่จะเริ่มด ารงต าแหน่งในวาระใหม่ของตน 
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แผนผังกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั 
 

ผู้รับผิดชอบ           กระบวนการ          เอกสาร/สิ่งที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

ประธานกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

ประธานกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

อธิการบดี/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

จัดท ากรอบเวลาการสรรหา 

สภามหาวทิยาลัยแตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา
ประชุมคร้ังท่ี 1 

ประธานกรรมการสรรหา 
แจ้งผู้มีสิทธิฯ ให้เสนอชื่อ 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสรรหา
ประชุมคร้ังท่ี 2 

อธิการบดีเชญิกรรมการ
สภามหาวทิยาลัย  

มาประชุม 

A 

ประธานกรรมการสรรหา 
แจ้งผลการคัดเลอืกผู้มี
คุณสมบัตเิหมาะสม 
จ านวนไมเ่กิน 3 ชื่อ  

ตอ่อธิการบด ี

ตารางกรอบเวลา 
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 2) 
 
 
ค าสั่งแต่งต้ังฯ 
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 3) 
 
 
 
 
 
หนังสือเชญิประชุม /ระเบียบวาระ/
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 4) 
 
 
 
หนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ /แบบเสนอชื่อ/
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 5) 
 
 
 
 
หนังสือเชญิประชุม /ระเบียบวาระ/
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 6) 
 
 
 
 
หนังสือแจ้งผลการคัดเลอืกฯ 
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 7) 
 
 
 
 
หนังสือเชญิประชุม /ระเบียบวาระ/
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 8) 
 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
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ผู้รับผิดชอบ           กระบวนการ           เอกสาร/สิ่งที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีประชุมกรรมการ
สภามหาวทิยาลัย 
คัดเลอืกนายกสภา

มหาวทิยาลัย 

A 

ประธานกรรมการสรรหา 
ทาบทามผู้สมควรด ารง

ต าแหนง่นายกฯ 
เป็นลายลักษณอ์ักษร 

ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ตอบรับการทาบทาม 

มหาวทิยาลัยมหีนังสือ 
ถึง สกอ  .เพื่อด าเนนิการ  

โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด/ี 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

บัตรลงคะแนนลับ 
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 9) 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือทาบทาม /แบบตอบรับ  
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือ ถึง สกอ /.เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
(ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 11) 
 



บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการการสรรหา/เลือก 
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ภาคผนวก 1 

ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับ 

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และวธีิการสรรหา 

นายกสภามหาวทิยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
---------------- 

 
 เพื่ออนุวตัตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนท่ีเก่ียวกับคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ี เรียกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และ
วธีิการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา่ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๔ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยห้าสิบ
วนัหรือในกรณีต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัวา่งลงก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาเพื่อท าหนา้ท่ีสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัน้ี 
 ขอ้ ๕ ใหค้ณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย 
  ๕.๑ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ  เป็นประธานกรรมการ 
  ๕.๒ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
  ๕.๓ ประธานสภาพนกังาน    เป็นกรรมการ 
  ๕.๔ กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทหวัหนา้ส่วนงาน 
   จ านวน ๒ คน     เป็นกรรมการ 
  ๕.๕ กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทคณาจารยป์ระจ า 
   จ านวน ๑ คน     เป็นกรรมการ 
  ๕.๖ กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทพนกังานมหาวทิยาลยั 
   ท่ีมิใช่คณาจารยป์ระจ า จ  านวน ๑ คน   เป็นกรรมการ 
 ให้หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานสภา
มหาวทิยาลยั เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

เอกสารหมายเลข 1 



ภาคผนวก 1 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
                นายกสภามหาวิทยาลัย 
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 ขอ้ ๖ คณะกรรมการสรรหา ตามข้อ ๕ ต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเป็นผูส้มควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๗ ในระหวา่งการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัตามขอ้บงัคบัน้ี หากปรากฏวา่กรรมการสรร
หาผูใ้ดมีพฤติกรรมท่ีท าให้การสรรหาไม่เป็นกลาง หรือมีการช้ีน ากรรมการเพื่อให้ผลการสรรหาเป็นไปโดยไม่
โปร่งใส ใหส้ภามหาวทิยาลยัถอดถอนผูน้ั้นออกจากกรรมการสรรหา แลว้แต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการสรรหาแทน 
 ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคแรกเป็นกรรมการสรรหาตามขอ้ ๕.๓ ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง
รองประธานสภาพนกังานคนท่ีหน่ึงเป็นกรรมการแทน 
 ขอ้ ๘ ผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) เป็นผูท้รงคุณวฒิุและทรงคุณธรรม เป็นท่ียอมรับในสังคม 
  (๒) มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเช่ียวชาญดา้นการบริหาร
องคก์ร เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันามหาวทิยาลยั 
  (๓) มีประสบการณ์ในการบริหาร และเข้าใจในระบบการศึกษาและภารกิจของ
มหาวทิยาลยั 
  (๔) มีสถานภาพทางสังคมท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 
  (๕) สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่งานของมหาวทิยาลยัตามความเหมาะสม 
  (๖) ไม่เป็นผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 
  (๗) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือกลุ่ม
การเมืองทอ้งถ่ิน 
  (๘) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งในองค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญหรือพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
  (๙) ไม่เป็นผูมี้ประวติัด่างพร้อยหรือมีมลทินมวัหมอง 
  (๑๐) ไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงว่าเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ใน
กิจการท่ีมีประโยชน์ขดัแยง้กบักิจการของมหาวิทยาลยั เวน้แต่เป็นผูถื้อหุ้นโดยสุจริตในห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั 
หรือบริษทัมหาชนจ ากดั เพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 
 ขอ้ ๙ วธีิการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั 
 ใหมี้การเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
  ๙.๑ ให้คณะ สถาบนั ส านักและส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน หรือประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานในกรณีท่ีไม่มี
คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน เพื่อเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั ส่วนงานละ ๑ ช่ือ 
  ๙.๒ ให้สภาพนกังานประชุมคณะกรรมการสภาพนกังาน เพื่อเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลยั จ านวน ๑ ช่ือ 
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  ๙.๓ ให้คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยั ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยั เพื่อ
เสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั จ  านวน ๑ ช่ือ 
  ๙.๔ ใหส้มาคมนกัศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อเสนอช่ือ
ผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั จ านวน ๑ ช่ือ 
  ๙.๕ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนเสนอช่ือผู ้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวทิยาลยัคนละ ๑ ช่ือ 
 ในการเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยดงักล่าวข้างต้น ให้เสนอช่ือพร้อม
พร้อมขอ้มูลประวติั ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอ่ืน ๆ รวมทั้งเหตุผลสนบัสนุนวา่เป็นผูเ้หมาะสมให้ด ารง
ต าแหน่ง ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดไว ้โดยส่งช่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาพิจารณา 
 ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ประมวลประวัติ 
ประสบการณ์และผลงาน พร้อมทั้งพิจารณากลัน่กรองรายช่ือและพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุดจ านวนไม่เกิน 
สามช่ือ รวมทั้ งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผูท่ี้เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๑๑ ให้อธิการบดีเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัท่ีมี
อาวโุสสูงสุด ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และใหท่ี้ประชุมพิจารณาคดัเลือกนายกสภามหาวิทยาลยัโดยลงคะแนนวิธีลบั 
โดยผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นนายกสภามหาวทิยาลยัตอ้งไดค้ะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของท่ีประชุม 
 กรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของท่ีประชุม ให้น าช่ือผูท่ี้ได้รับคะแนนสูงสุดสอง
ล าดบัแรกมาลงคะแนนโดยวิธีลบัอีกคร้ังหน่ึง และผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นผูส้มควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๑๒ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา ทาบทามความสมคัรใจของผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลยัดว้ยลายลกัษณ์อกัษร หากผูน้ั้นปฏิเสธท่ีจะรับต าแหน่งให้ประธานคณะกรรมการสรรหาทาบทาม       
ผูไ้ดรั้บคะแนนล าดบัรองลงไป 
 เม่ือผูท่ี้ได้รับการทาบทามตกลงรับท่ีจะด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งน้ี ให้มหาวิทยาลยัด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า         
เกา้สิบวนั ก่อนส้ินสุดวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๑๓ ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลยัพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลยัให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีต าแหน่งว่างลง เวน้แต่วาระของนายกสภามหาวิทยาลัย
เหลืออยูน่อ้ยกวา่เกา้สิบวนัจะไม่ด าเนินการสรรหาใหม่ก็ได ้และเม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่ง
แทนแลว้ใหผู้ไ้ดรั้บโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
 ข้อ ๑๔ นายกสภามหาวิทยาลัยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุณา          
โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหม่อีกได ้
 ขอ้ ๑๕ การพน้จากต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลยั เป็นไปตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ขอ้ ๑๖ เพื่อประโยชน์และใหก้ารด าเนินการสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนด หลกัเกณฑ์ และวิธีการเพิ่มเติมไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น โดยตอ้งไม่ขดั
หรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี รวมทั้งใหมี้อ านาจวินิจฉยัเก่ียวกบัการสรรหา และรายงานใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 
 ขอ้ ๑๗ ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
   ประกาศ ณ วนัท่ี    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
        
            (ศาสตราจารย์เกยีรติคุณเกษม  วฒันชัย) 
                    นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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กรอบเวลาในการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

 
ข้ันตอน วัน / เดือน / ปี การด าเนินงาน 

๑ เสารท์ี่ 27 กันยายน 2557 สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 7 ท่าน 

เพื่อท าหน้าที่สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมหีัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น

เลขานุการ 

๒ จันทร์ที ่6 ตุลาคม 2557 ประธานกรรมการสรรหาฯ เชญิประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณา 

-   ก าหนดกรอบเวลา  เพื่อให้ส่วนงาน สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย 

สมาคมนักศึกษาเกา่ฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก    

สภามหาวิทยาลัย 

-   ก าหนดแบบเสนอชื่อ 

-   ก าหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง  

***คณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพิ่มเติมได้เท่าที่จ าเป็น โดย

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัย รวมทั้งใหมี้อ านาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการสรรหา และรายงานให้สภามหาวิทยาลัย

ทราบ*** 

๓ อังคารที่ 7 ตุลาคม ถงึ  

ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557  

ประธานกรรมการสรรหาแจ้งส่วนงาน สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมฯ สมาคม

นักศึกษาเก่าฯ ใหเ้สนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จ านวนส่วน

งาน/องค์กรละ 1 ชื่อ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน         

ที่ประชุมสภาพนักงาน ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม

นักศึกษาเก่าฯ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คนละ 1 ชื่อ 

4 พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 

2557 

เชญิประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องหา้ม 

ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน พร้อมพจิารณากลั่นกรองรายช่ือ และพจิารณาคัดเลือกผู้ที่

เหมาะสมที่สุด ไม่เกนิ 3 ช่ือเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๖ เสารท์ี่ ๒2 พฤศจิกายน ๒๕๕7 

 

อธกิารบดีเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีอาวุโส

สูงสุดท าหน้าที่ประธานที่ประชุม และใหท้ี่ประชุมคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยโดย

ลงคะแนนวิธีลับ 

๗ จันทร์ที ่๒4 พฤศจิกายน 2557 ประธานกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร  

๘    จันทรท์ี่ 1 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึง สกอ. เพื่อด าเนินการน าความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
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ค าสัง่มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

ที่                        / ๒๕....... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
--------------------- 

 ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครบก าหนดสามปี ในวันท่ี ……………….. 

เพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี .................. เมื่อวันท่ี .......................... จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัย ประกอบด้วย 
1.  ........................................................    ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2. ........................................................     กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3. ประธานสภาพนักงาน    กรรมการ 
4. ........................................................    กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าสว่นงาน    
5. ........................................................    กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าสว่นงาน    
6. ........................................................     กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า     
7. ........................................................    กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ท่ีมิใชค่ณาจารย์ประจ า 

 8. หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย     เลขานุการ 
 9. ........................................................     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้ า ท่ีสรรหา นายกสภามหาวิทยาลั ยตามความในข้อ บังคับ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ วา่ด้วยคุณสมบัต ิหลักเกณฑ์ และวธีิการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ท้ังนี ้ ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ 

    สั่ง  ณ  วันท่ี………………………........ พ.ศ. ๒๕………. 

 

 

           (…………………………………………….) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  โทร. ๐๕๓-๙๔2636, ๙๔3030 โทรสำร ๐๕๓-๙๔3028                                

ที ่  ศธ 6591/ว   วันที่                                
เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย  

เรียน     
 

ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่ .........../25..... ลงวันที่  ............................... สภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้แต่งตั้ง
ท่ำนเป็นกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย นั้น 

บัดนี้  ประธำนกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย (...................................) ประสงค์จะเชิญประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย  ในวัน....................................... เวลา ................................. น. 
ณ  ห้องประชุม................................ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังมีระเบียบวำระ   
กำรประชุมที่แนบมำพร้อมนี้ 

  
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  และกรุณำไปร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ข้ำงต้นด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

                                                           (…………………………….……) 
                         หวัหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

   เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
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ภาคผนวก 1 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
                นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

28 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คร้ังที่ 1 

วัน..........ที่ ............................  เวลา ................ น. 

ณ ห้องประชุม............................    ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พจิารณา 

   2.1 พิจารณาร่างก าหนดเวลาในการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

   2.2 พิจารณาร่างแบบเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 4/1 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

29 

 

เรื่อง พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 2.1 

พิจารณาร่างก าหนดเวลาในการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
------------- 

 เลขานุการขอเสนอร่างกรอบเวลาในการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้ันตอน วัน / เดือน / ปี การด าเนินงาน 

๑ เสารท์ี่ 27 กันยายน 
2557 

สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 7 ท่าน เพื่อ
ท าหน้าที่สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

๒ จันทร์ที ่6 ตุลาคม 2557 ประธานกรรมการสรรหาฯ เชญิประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณา 
-   ก าหนดกรอบเวลา  เพื่อให้ส่วนงาน สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย 
สมาคมนักศึกษาเกา่ฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก    
สภามหาวิทยาลัย 
-   ก าหนดแบบเสนอชื่อ 
-   ก าหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง  
***คณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพิ่มเติมได้เท่าที่จ าเป็น โดยต้อง
ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งให้มีอ านาจวนิิจฉัยเกี่ยวกับการสรรหา และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ*** 

๓ อังคารที่ 7 ตุลาคม ถงึ  
ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 

2557  

ประธานกรรมการสรรหาแจ้งส่วนงาน สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมฯ สมาคมนักศึกษาเกา่
ฯ ให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จ านวนส่วนงาน/องค์กรละ 1 
ช่ือ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน         ที่ประชุมสภาพนักงาน 
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าฯ แล้วแต่กรณี 
และแจ้งใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย คน
ละ 1 ชื่อ 

4 พฤหัสบดีที่ 13 
พฤศจิกายน 2557 

เชญิประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องหา้ม 
ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน พร้อมพจิารณากลั่นกรองรายช่ือ และพจิารณาคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมที่สุด ไม่เกนิ 3 ช่ือเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๖ เสารท์ี่ ๒2 พฤศจิกายน 
๒๕๕7 

 

อธกิารบดีเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีอาวุโส
สูงสุดท าหน้าที่ประธานที่ประชุม และใหท้ี่ประชุมคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยโดยลงคะแนนวิธี
ลับ 

๗ จันทร์ที ่๒4 พฤศจิกายน 
2557 

ประธานกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร  

๘    จันทรท์ี่ 1 ธันวาคม 
2557 

มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึง สกอ. เพื่อด าเนินการน าความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาร่างกรอบเวลาการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น หรือหากเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ก็ให้ใช้ เป็นกรอบเวลาในการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวนี้ 
------------------------------------------------------------------------- 
มติท่ีประชุม 
 …………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

-------------- 
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เรื่อง พิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 2.2 
พิจารณาร่างแบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

------------- 
  
 ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ก าหนดว่า 
  9.1 ให้คณะ สถาบัน ส านักและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประชุม
คณะกรรมการบรหิารประจ าส่วนงาน หรือคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการ
บรหิารประจ าส่วนงาน เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานละ 1 ชื่อ 
  9.2 ให้สภาพนักงานประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ 
  9.3 ให้คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เพื่อ
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ 
  9.4 ให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อเสนอชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชื่อ 
  9.5 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย คนละ 1 ชื่อ 
 ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอชื่อพร้อมข้อมูล
ประวัติ ผลงาน ประสบการณ ์และความเหมาะสมอื่นๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง 
โดยส่งชื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา 
 
 เลขานุการจึงได้จัดท ารา่งแบบเสนอ ซึ่งมีด้วยกัน 4 ฉบับ ดังนี้ 

1. แบบเสนอชื่อส าหรับส่วนงาน 
2. แบบเสนอชื่อส าหรับสภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคม

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. แบบเสนอชื่อส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. แบบเสนอชื่อส าหรับส านักงานมหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ให้ความเห็นชอบแบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ 
------------------------------------------------------------------------- 
มติท่ีประชุม 
 …………………………………………………………………………………………………........................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

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

เอกสารหมายเลข 4/3 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

31 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน      ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   โทร.   42633, 43030 โทรสาร 4๓๐๒๘                               
ที่   ศธ ๖5๙๑/ว วันท่ี              

เรื่อง   การเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรยีน คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
 
 ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ............................................ 

จะครบก าหนด 3 ปีตามวาระ ในวันที่ ................................ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม 

ครั้งที่ ......../25........ เมื่อวันที่ ............................ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ที่ ............./25..... ลงวันที่ .................................. 

 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ................... 

ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แจ้งคณะ สถาบัน ส านัก สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม

มหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหมแ่ละกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 ในฐานะที่สว่นงานนีม้ีสทิธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอ

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานและให้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าส่วนงาน ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมน้ี จ านวน 1 ชื่อ โดยส่งเป็นเรื่องลับ ไปยัง

ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร

ยุทธศาสตร ์ส านักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่........................................ ด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายก       

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหมต่่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

 

      (....................................................) 

                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ส าหรับส่วนงาน) 

 

คณะกรรมการบรหิารประจ าส่วนงาน (คณะ/วิทยาลยั/สถาบัน/ส านัก)......................................................

ในคราวประชุมคร้ังที่............../25......  เมื่อวันที.่....................................................25....... ได้ประชุมเพือ่เสนอชื่อ

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แลว้ ผลปรากฏดังนี้ 

  

 ข้อ 1  ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ คือ 

..................................................................................................................................... 
 
 ข้อ 2 ผู้ได้รับการเสนอชื่อมขี้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่นๆ รวมท้ัง

เหตุผลสนับสนุนวา่เปน็ผู้มคีวามเหมาะสม ดังนี้ 

(1) ข้อมูลประวัติ
.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ผลงาน
.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(3) ประสบการณ์
.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(4) ความเหมาะสมอื่นๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 

             (.........................................................) 

        ประธานกรรมการบริหารประจ า................................. 

      วันท่ี.............................................. 25........... 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่โทร. 053-942636,943030 โทรสาร 053-94๓๐๒๘                               

ที่   ศธ ๖5๙๑/ว วันท่ี              

เรื่อง   การเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรยีน กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 
 ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ................................................    

จะครบก าหนด 3 ปีตามวาระ ในวันที่................................ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม 

ครั้งที่....../25........ เมื่อวันที่................... ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ที่ ............/25...... ลงวันที่............................... 

 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ....................... 

ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แจ้งคณะ สถาบัน ส านัก สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม

มหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 ในฐานะที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก             

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

นายก    สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมน้ี จ านวน 1 ชื่อ โดยส่งเป็น

เรื่องลับ ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่............................... ด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายก               

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหมต่่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

 

      (..................................................) 

                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

 

เอกสารหมายเลข 5/2 



ภาคผนวก 1 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
                นายกสภามหาวิทยาลัย 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 

 ข้าพเจ้า...................................................................กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่โดยขอเสนอรายละเอียดดังนี้ 

  

 ข้อ 1  ผูส้มควรได้รับการเสนอชื่อ คือ 

..................................................................................................................................... 

 

 ข้อ 2 ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่นๆ 
รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม ดังน้ี 

(1) ข้อมูลประวัติ

.................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ผลงาน
.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(3) ประสบการณ์

................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(4) ความเหมาะสมอื่นๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
      ลงชื่อ.......................................................... 

             (.........................................................) 

               กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      วันท่ี.............................................. 25…….. 

 

เอกสารหมายเลข 5/3 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน      ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   โทร.   42633, 43030 โทรสาร 4๓๐๒๘                               
ที่   ศธ ๖5๙๑/ วันท่ี              

เรื่อง   การเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรยีน ประธานสภาพนักงาน 
 
 ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ................................................    

จะครบก าหนด 3 ปีตามวาระ ในวันที่................................ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม 

ครั้งที่....../25........ เมื่อวันที่................... ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ที่ ............/25...... ลงวันที่............................... 

 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ....................... 

ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แจ้งคณะ สถาบัน ส านัก สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม

มหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 ในฐานะที่สภาพนักงานมสีิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึง

ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน ตามแบบเสนอชื่อแนบมาพร้อมน้ี 

จ านวน 1 ชื่อ โดยส่งเป็นเรื่องลับ ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ..................... ด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายก       

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหมต่่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

 

 

      (...................................................) 

                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 5/4 



ภาคผนวก 1 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
                นายกสภามหาวิทยาลัย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน      ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   โทร.   42633, 43030 โทรสาร 4๓๐๒๘                               

ที่   ศธ ๖5๙๑/ วันท่ี              
เรื่อง   การเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรยีน ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมข่อง................................................    

จะครบก าหนด 3 ปีตามวาระ ในวันที่................................ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม 

ครั้งที่....../25........ เมื่อวันที.่.................. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ่............/25...... ลงวันที่............................... 

 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่....................... 

ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แจ้งคณะ สถาบัน ส านัก สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม

มหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 ในฐานะที่คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมน้ี จ านวน 1 ชื่อ โดยส่งเป็นเรื่องลับ ไปยัง

ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร

ยุทธศาสตร ์ส านักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ………………………….. ด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายก       

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหมต่่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

 

      (…………………………………………………) 

                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 5/5 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน      ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   โทร.   42636, 43030 โทรสาร 4๓๐๒๘                               

ที่   ศธ ๖5๙๑/ วันท่ี              
เรื่อง   การเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรยีน นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมข่อง................................................    

จะครบก าหนด 3 ปีตามวาระ ในวันที่................................ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม 

ครั้งที.่...../25........ เมื่อวันที่................... ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ่............/25...... ลงวันที่............................... 

 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่....................... 

ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แจ้งคณะ สถาบัน ส านัก สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม

มหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 ในฐานะที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษา

เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมน้ี จ านวน 1 ชื่อ โดยส่งเป็นเรื่องลับ ไป

ยังประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร

ยุทธศาสตร ์ส านักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่................................ ด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นนายก       

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหมต่่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

 

      (……………………………………………………..) 

                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 5/6 



ภาคผนวก 1 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
                นายกสภามหาวิทยาลัย 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ส าหรับ    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

     คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

     สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในคราวประชุมครั้งที่............../25.....  เมื่อวันที่..................................................... 

ได้ประชุมเพื่อเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ผลปรากฏดังนี้ 

  

 ข้อ 1  ผูส้มควรได้รับการเสนอชื่อ คือ 

..................................................................................................................................... 

 
 ข้อ 2 ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่นๆ 

รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม ดังน้ี 

(1) ข้อมูลประวัติ
.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(2) ผลงาน

................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(3) ประสบการณ์

.................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(4) ความเหมาะสมอื่นๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

      ลงชื่อ.......................................................... 

             (.........................................................) 
        ต าแหน่ง................................................................................. 

      วันท่ี.............................................. 25....... 

เอกสารหมายเลข 5/7 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

39 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน      ส านักงานสภามหาวิทยาลัย   โทร.   42636, 43030 โทรสาร 4๓๐๒๘                               
ที่   ศธ ๖5๙๑/ วันท่ี              

เรื่อง   การเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรยีน ผูอ้ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
 
 ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหมข่อง................................................    

จะครบก าหนด 3 ปีตามวาระ ในวันที่................................ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม 

ครั้งที.่...../25........ เมื่อวันที่................... ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ่............/25...... ลงวันที่............................... 

 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่....................... 

ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แจ้งคณะ สถาบัน ส านัก สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม

มหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 ในฐานะที่สว่นงานนีม้ีสทิธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอ

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยและให้ผ่านความเห็นชอบของที่

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมน้ี จ านวน      

1 ชื่อ โดยส่งเป็นเรื่องลับ  ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่...................... ด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายก       

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหมต่่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 

      (.....................................................) 

                       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ส าหรับส านักงานมหาวิทยาลัย) 

 

ส านักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมหัวหนา้หนว่ยงาน ครั้งที่................./25........  

เมื่อวันที่............................... ได้ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แล้ว ผลปรากฏดังนี้ 

  

 ข้อ 1  ผูส้มควรได้รับการเสนอชื่อ คือ 

..................................................................................................................................... 
 

 ข้อ 2 ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่นๆ 

รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม ดังน้ี 
(1) ข้อมูลประวัติ

.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ผลงาน

................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(3) ประสบการณ์
.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(4) ความเหมาะสมอื่นๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

      ลงชื่อ.......................................................... 
             (.........................................................) 

           ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

      วันท่ี.............................................. 25...... 
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คุณสมบัตผู้ิสมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัต ิหลักเกณฑ ์และวธิีการสรรหา 

นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  

 

ข้อ 8 ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังตอ่ไปนี ้

  8.1  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม 

  8.2  มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเช่ียวชาญด้านการบริหาร

องค์กร เพื่อประโยชน์ตอ่การพัฒนามหาวิทยาลัย 

  8.3 มีประสบการณ์ในการบริหาร และเข้าใจในระบบการศึกษาและภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

  8.4 มีสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

  8.5 สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 

  8.6 ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

  8.7 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือ

กลุ่มการเมอืงท้องถิ่น 

  8.8 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ 

  8.9 ไม่เป็นผู้มปีระวัติด่างพรอ้ยหรือมีมลทินมัวหมอง 

  8.10 ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน

กิจการที่มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นโดยสุจริตในห้างหุ้นส่วน บริษัท

จ ากัด หรอืบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อประโยชน์แหง่การลงทุนตามปกติ 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่โทร. ๐๕๓-๙๔๒๖๓๖ โทรสาร ๐๕๓-๙๔๓๐๒๘ 

ที่  ศธ ๖5๙๑/ ว                   วันท่ี                         

เรื่อง    ขอเชญิประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

เรยีน    
 

ตามที่ ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้คณะ สถาบัน ส านัก สภา

พนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนงาน/
องค์กร/คนละ  ๑ ชื่อ โดยให้ส่งชื่อมายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่............................ถึง 

วันที่ ......................... นั้น 

บัดนี้ ได้มีส่วนงาน/องค์กรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแล้ว
จ านวนหนึ่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (......................................) จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการ

สรรหาฯ ครั้งที่ 2 ในวัน...................................  เวลา...................น.  ณ  ห้องประชุม

............................................  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน พร้อมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม  

และสมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา  และสถานที่ข้างต้นด้วย จักเป็น

พระคุณยิ่ง 

 

 

(.........................................) 

หัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๒  
วัน...........ที่  ............................  เวลา .................... น. 

ณ  ห้องประชุม.............................                 
ส านักงานมหาวิทยาลัย 

……………  
 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่อง    แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  (ถ้ำมี) 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๒  เรื่อง   รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่................................. 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๓   เรื่อง   พิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย 

         เชียงใหม่ 
         
ระเบียบวำระท่ี  ๔   เรื่อง   อ่ืนๆ   (ถ้ำมี) 
 
 

--------------- 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ 

เรื่อง   พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 ตำมท่ีประธำนคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย ได้แจ้งให้คณะ สถำบัน ส ำนัก สภำ
พนักงำน คณะกรรมกำรส่งเสริมมหำวิทยำลัย สมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  และกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย พิจำรณำเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนงำน/องค์กร/คน ละ   
๑ ชื่อ โดยให้ส่งชื่อมำยังประธำนคณะกรรมกำรสรรหำภำยในวันที่ ................................  นั้น 

  เมื่อครบก ำหนดเวลำกำรเสนอชื่อ ปรำกฏว่ำมีหน่วยงำน/องค์กร เสนอชื่อมำ...........ส่วนงำน/องค์กร  
จำกจ ำนวนทั้งหมด  ๓๖   ส่วนงำน/องค์กร และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยใช้สิทธิเสนอชื่อ จ ำนวน…….ท่ำน จำก
จ ำนวน ทั้งหมด    ๒๖  ท่ำน มีรายช่ือที่ได้รับการเสนอชื่อจ านวน......ท่าน เรียงตามล าดับอักษร ดังนี้ 

๑. ............................................................. 

๒. ............................................................. 

๓. ............................................................. 

๔. ............................................................. 

๕. ............................................................. 

 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
      ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประมวลประวัติ ประสบการณ์ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมที่สุด จ านวนไม่เกิน ๓  ชื่อ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย    
  ดังมีประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อแนบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

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

ลับ 

ลับ 
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ข้อมูลประวัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ชื่อ-สกุล  .................................................... 
(1) ข้อมูลประวัติ 

  เกิดเม่ือวันที่ ……………………………………… ปัจจุบัน อำยุ.............ป ี
 ประวัติกำรศึกษำ 

- พ.ศ. 2418  วศ.บ.(เครื่องกล)    คณะ.....................  
- พ.ศ. 2521  M.S. (Mechanical Engineering)  …………………University  สหรัฐอเมริกำ 
- พ.ศ. 2523  Ph.D. (Mechanical Engineering)  …………………University  สหรัฐอเมริกำ 

  
(2) ผลงานประสบการณ์ 

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย..................... 
- ปลัดกระทรวง…………………………………… 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท ……………….................................. 
- รองอธิกำรบดีฝ่ำย.................. มหำวิทยำลัย…………………. …………….. 
- รองอธิกำรบดีฝ่ำย.................... มหำวิทยำลัย………………….. 
 

(3) ความเชี่ยวชาญ 
เป็นผู้มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

(4) ความเหมาะสมอื่นๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ มีประสบกำรณ์บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ มี
ควำมเป็นผู้น ำสูง มีควำมรอบรู้  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล  อุทิศตนให้วงกำรศึกษำไทยมำเป็นเวลำ
ยำวนำนเป็นที่ประจักษ์  มีควำมวิริยะอุตสำหะ เสียสละอุทิศตนเพ่ือกำรศึกษำวิจัย และกำรให้บริกำรแก่
ชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ  มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรองค์กร มีควำมมุมำนะตั้งใจท ำงำนเพ่ือส่วนรวม  เมื่อ
ครั้งด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นพัฒนำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้มีควำมเข้มแข็ง
ในทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็นงำนวิจัย งำนวิชำกำร งำนบริหำร 

 

 

 

 ลับ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๙๔๒๖๓3,๙๔๓๐๑๕ โทรสำร ๙๔๓๐๒๘                                       

ที่   ศธ ๖5๙๑/ วันที ่                             
เรื่อง   เสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย ตำมค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่ ........./๒๕....... ลงวันที่ ......................... เพ่ือด ำเนินกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย
ตำมควำมในข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น 
 ๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๑ คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้มีกำรประชุมเมื่อวันที่  .......................... และได้แจ้งให้คณะ สถำบัน 
ส ำนัก สภำพนักงำน คณะกรรมกำรส่งเสริมมหำวิทยำลัย สมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัย เชียงใหม่  และ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนงำน/
องค์กร/คน ละ   ๑ ชื่อ โดยให้ส่งชื่อมำยังประธำนคณะกรรมกำรสรรหำภำยในวันที่ .................................  
  ๒.๒ เมื่อครบก ำหนดเวลำกำรเสนอชื่อ ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ เมื่อวันที่ ...................................  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ประวัติ ประสบกำรณ์ 
และผลงำน พร้อมทั้งพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อและพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมให้เหลือไม่เกิน ๓ ชื่อ  ปรำกฏ
ว่ำมีหน่วยงำน/องค์กร เสนอชื่อ   ......   ส่วนงำน/องค์กร  จำกจ ำนวนทั้งหมด  ๓๖   ส่วนงำน/องค์กร และ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยใช้สิทธิเสนอชื่อ จ ำนวน  ....    ท่ำน จำกจ ำนวน ทั้งหมด  ....  ท่ำน มีรายชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการเสนอจ านวน .... ท่าน  
  ๒.๓  คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำตำมผลกำรเสนอชื่อในข้อ ๒.๒ แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เสนอชื่อ ..............................................................เป็นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย โดยมีเหตุผล
สนับสนุน ดังนี้   
    (๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมเกณฑ์ในข้อบังคับทุกประกำร 
    (๒) เป็นผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจำกส่วนงำนและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยมำกกว่ำร้อยละ 
๙๐ ของผู้เสนอชื่อท้ังหมด 
    (๓) มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้ำนวิชำกำร บริหำร พัฒนำสังคม และที่โดดเด่นคือ กำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมทุกระดับ 
    (๔) เคยด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยและท ำหน้ำที่ได้เป็นอย่ำงดี รอบรู้ในกิจกำรของ
มหำวิทยำลัยและวงกำรศึกษำ  มีควำมประนีประนอม และควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำกิจกำรมหำวิทยำลัย 
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กรณีที่มีรายช่ือมากกว่า 1 ชื่อ อาจใช้ข้อความดังนี้ 

 ๒.๓  คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำตำมผลกำรเสนอชื่อในข้อ ๒.๒ แล้ว มีมติให้เสนอชื่อ ผู้สมควร
ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวน.............ชื่อ พร้อมเหตุผลสนับสนุน ดังนี้  
   1. ..........................................................  
    (๑) ............................................................... 
    (๒) .............................................................. 
    (3) .............................................................. 
   2. ..........................................................  
    (๑) ............................................................... 
    (๒) .............................................................. 
    (3) .............................................................. 
 
 
 ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  โดยที่ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๑ ก าหนดให้อธิการบดีเชิญประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีอาวุโสสูงสุดท าหน้าที่ประธานที่ประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกนายกสภา
มหาวิทยาลัยโดยลงคะแนนวิธีลับ 
 
  เพ่ือให้กำรพิจำรณำคัดเลือกนำยกสภำมหำวิทยำลัยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงขอความกรุณา
ท่านอธิการบดีเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมในวันที่ ............................. เวลา .................. น.     
(โดยประชุมภายหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย)  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำฯ เสนอ 
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

 

(.....................................................) 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน    มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย โทร. ๐๕๓ -๙๔๓๐๓๐                                      

ที่   ศธ ๖5๙๑/ว วันที ่               
เรื่อง   ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 

เรียน กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  
 
           ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย โดย
มี .......................................................กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำนกรรมกำร นั้น 
    คณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยได้แจ้งให้ส่วนงำน /องค์กรของมหำวิทยำลัยและ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยไปยังประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำฯ ภำยในวันที่ ............................  เมื่อครบก ำหนดเวลำเสนอชื่อ คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้ด ำเนินกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ  ประมวลประวัติ ประสบกำรณ์ พร้อมทั้ง
พิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อและพิจำรณำคัดเลือกผู้เหมำะสม จ ำนวนไม่เกิน ๓ ชื่อ เพ่ือเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 
ซึ่งข้อบังคับฯ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๑ 
ก ำหนดให้อธิกำรบดีเชิญประชุมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกนำยกสภำมหำวิทยำลัยโดย
ลงคะแนนวิธีลับ 
    จึงขอเชิญประชุมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ในวัน........................................... เวลา ............... น. 
โดยประชุมทันทีหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว ณ ห้องประชุม...................................  ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในวำระต่อไป 
    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และกรุณำไปร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย                  
จักเป็นพระคุณยิ่ง  
    

 
                                     (…………………………………………………….)  
                                           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
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ระเบียบวาระการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 วัน........ที่ .............................. เวลาประมาณ .................. น. 

(ภายหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย) 
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

----------------------- 
 อธิกำรบดีเชิญกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยที่มีอำวุโสสูงสุดท ำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมตำมควำมในข้อ ๑๑ 
แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ นำยกสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 
๒๕๕๑  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  สรุปขั้นตอนกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

  ๑.๒ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรและ 

         กำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  พิจารณา  

 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย 

 เชียงใหม่  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  อ่ืน ๆ       (ถ้ำมี) 
 
 

----------------------------- 
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ขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

ขั้นตอน วัน / เดือน / ปี การด าเนินงาน 
๑ เสำร์ที่ ๒๗ ก.ย. 

๕๗ 
สภำมหำวิทยำลยัแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อท ำหน้ำท่ีสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน ๗ ท่ำน  

๒ จันทร์ที่ ๖ ต.ค. 
๕๗ 

เวลำ ๑๕.๐๐ น. 
ประชุมผำ่น
ระบบ VDO 
Conference 

-กทม. ห้อง
ประชุม สกอ. 
-ชม. ส ำนัก IT 

ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ  เชิญประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ  เพื่อพิจำรณำ 
ก ำหนดกรอบเวลำ เพื่อให้ส่วนงำน สภำพนักงำน คณะกรรมกำรส่งเสรมิมหำวิทยำลัย 
สมำคมนักศึกษำเก่ำฯ และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเสนอช่ือ 
ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลยั และก ำหนดแบบเสนอช่ือ 
 

๓ อังคำรที่ ๗  ต.ค. 
ถึง พุธที่ ๕ พ.ย.  

๕๗ 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำแจ้งส่วนงำน สภำพนักงำน คณะกรรมกำรส่งเสริมฯ สมำคม
นักศึกษำเก่ำฯ  เสนอช่ือผูส้มควรด ำรงต ำแหน่ง นำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน
ส่วนงำน/ องค์กรละ ๑ ช่ือ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส่วน
งำน ที่ประชุมสภำพนักงำน ที่ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสรมิฯ หรือท่ีประชุม
คณะกรรมกำรสมำคมนักศึกษำเกำ่แล้วแต่กรณี     และแจ้งให้กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
เสนอช่ือ ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย  คนละ ๑ ช่ือ ปรากฏว่ามี
หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อมา  ๓๑    ส่วนงาน/องค์กร  จากจ านวนทั้งหมด  ๓๖   
ส่วนงาน/องค์กร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้สิทธิเสนอชื่อ จ านวน  ๙    ท่าน 
จากจ านวน ทั้งหมด    ๒๖  ท่าน มีรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อจ านวน ๓ ท่าน 

๔ ศุกร์ที่ ๑๔  พ.ย.  
๕๗ 

เวลำ ๑๙.๐๐ น. 

คณะกรรมกำรสรรหำตรวจสอบคณุสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ประวัติ ประสบกำรณ์ 
และผลงำน พร้อมพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อ และพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมท่ีสุด ไม่
เกิน ๓ ช่ือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือ..................................... เป็นผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

๕ เสำร์ ท่ี ๒๒ พ.ย. 
๕๗ 

 

อธิกำรบดีเชิญประชุมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย โดยให้กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัที่มี
อำวุโสสูงสุดท ำหน้ำท่ีประธำนท่ีประชุม และให้ท่ีประชุมคดัเลือกนำยกสภำมหำวิทยำลัย
โดยลงคะแนนวิธีลับ    

๖ จันทร์ที่ ๒๔ 
พ.ย. ๕๗ 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำทำบทำมควำมสมัครใจของผูส้มควรด ำรง 
ต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเป็นลำยลักษณ์อักษร   

๗ จันทร์ ที่ ๑ ธ.ค. 
๕๗ 

มหำวิทยำลยัมีหนังสือถึง สกอ. เพือ่น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
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ระเบียบวาระที่ ๒ 
เรื่อง พิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็นชอบชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
---------------------- 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๑ ก าหนดว่า 
“ข้อ  ๑๐  ให้คณะกรรมกำรสรรหำตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ประมวลประวัติ ประสบกำรณ์ และ

ผลงำน พร้อมท้ังพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อและพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมที่สุดจ ำนวนไม่เกินสำมชื่อ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่ำ
เป็นผู้ที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย  เพื่อเสนอต่อ   สภำมหำวิทยำลัย  

ข้อ  ๑๑  ให้อธิกำรบดีเชิญประชุมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  โดยให้กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยที่มีอำวุโสสูงสุด
ท ำหน้ำที่ประธำนท่ีประชุม และให้ท่ีประชุมพิจำรณำคดัเลอืกนำยกสภำมหำวิทยำลัยโดยลงคะแนนวิธีลับ โดยผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
เป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัยต้องได้คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของที่ประชุม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม  ให้น ำช่ือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด  สองล ำดับแรกมำ
ลงคะแนนโดยวิธีลับอีกครั้งหนึ่ง และผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็ นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย  

ข้อ  ๑๒  ให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำทำบทำมควำมสมัครใจของผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยด้วยลำยลักษณ์อักษร  หำกผู้นั้นปฏิเสธที่จะรับต ำแหน่ง  ให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำทำบทำมผู้ได้รับคะแนน
ล ำดับรองลงไป 

เมื่อผู้ได้ที่รับกำรทำบทำมตกลงรับที่จะด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย  ให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรเพื่อทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งต่อไป  ทั้งนี้ ให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวัน ก่อนสิ้นสุดวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย” 
สาระส าคัญ  
  ๑. ด้วยวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่คนปัจจุบัน จะครบ ๓ ปี ตำมวำระในวันที่ 
........................... และสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย ตำมค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่ ........../๒๕..... ลงวันที่ ......................... ประกอบด้วย ...............................กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำนคณะกรรมกำร    ..............................................กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
...............................................ประธำนสภำพนักงำน ................................................ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำ
ส่วนงำน ..................................................  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำน  ...................................................... 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ และ .........................................กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทพนักงำน
มหำวิทยำลัยที่มิใช่คณำจำรย์ประจ ำ เป็นกรรมกำร และ หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นเลขำนุกำร เพื่อด ำเนินกำรสรรหำ
สรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยตำมควำมในข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำนำยก
สภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๒.คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้มีกำรประชุมเมื่อวันที่  ................................. และได้แจ้งให้คณะ สถำบัน 
ส ำนัก ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย  สภำพนักงำน คณะกรรมกำรส่งเสริมมหำวิทยำลัย สมำคมนักศึกษำเก่ำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย เชียงใหม่ ส่วนงำน/องค์กร/คน ละ   ๑ ชื่อ โดยให้เสนอชื่อต่อประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
ภำยในวันที่ ………………………………  
 
 

ลับ 

ลับ 
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  ๓. เมื่อครบก ำหนดเวลำกำรเสนอชื่อ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ เมื่อวันที ่...........................  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ประวัติ ประสบกำรณ์ และ
ผลงำน พร้อมทั้งพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อและพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมให้เหลือไม่เกิน ๓ ชื่อ  ปรำกฏว่ำมี
หน่วยงำน/องค์กร เสนอชื่อมำ  ........   ส่วนงำน/องค์กร  จำกจ ำนวนทั้งหมด  ............  ส่วนงำน/องค์กร และ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยใช้สิทธิเสนอชื่อ จ ำนวน  ......... ท่ำน จำกจ ำนวน ทั้งหมด …….. ท่ำน มีรายชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการเสนอชื่อจ านวน  .......... ท่าน  
  ๔.  คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำตำมผลกำรเสนอชื่อในข้อ ๓ แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอ
ชื่อ .............................................................................................. เป็นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้   
    (๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมเกณฑ์ในข้อบังคับทุกประกำร 
    (๒) เป็นผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจำกส่วนงำนและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเกินกว่ำร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้ใช้สิทธิเสนอชื่อทั้งหมด 
    (๓) เป็นผู้มีสถำนภำพ ศักยภำพ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรและสังคม 
เป็นนักคิดและนักพัฒนำกำรศึกษำท่ีส ำคัญของประเทศ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกลในด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มีผลงำนที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติจ ำนวนมำก สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ กำรวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำรท้ังในระดับชำติและนำนำชำติ และให้ควำมส ำคัญต่อกำรท ำนุบ ำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
ชำติอย่ำงต่อเนื่อง เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรครองตน ครองคนและครองงำนอย่ำงงดงำม  สำมำรถสร้ำงแรงบันดำล
ใจให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำพำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำ
ของประเทศไทยและของโลกได้ 
    (๔) เคยด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำสำมำรถท ำหน้ำที่ได้เป็น
อย่ำงดี  
 
 

กรณีที่มีรายช่ือมากกว่า 1 ชื่อ อาจใช้ข้อความดังนี้ 
 4 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำตำมผลกำรเสนอชื่อในข้อ 3 แล้ว มีมติให้เสนอชื่อผู้สมควรด ำรง
ต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวน.............ชื่อ พร้อมเหตุผลสนับสนุน ดังนี้  
   1. .......................................................... 
    (๑) ...............................................................  
    (๒) ..............................................................  
    (3) .............................................. ................ 
   2. ..........................................................   
    (๑) ...............................................................  
    (๒) ..............................................................  
    (3) .............................................................. 
 
 
 

ลับ 

ลับ 
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ประเด็นเพื่อพิจารณา 
   ให้ความเห็นชอบให้เสนอชื่อ………………………………………………………….เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป  
  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้การให้ความเห็นชอบใช้วิธีลงคะแนนโดยลับ   ดังมีประวัติโดยย่อ
แนบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลับ 

ลับ 
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ข้อมูลประวัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ชื่อ-สกุล  .................................................... 
(1) ข้อมูลประวัติ 

  เกิดเม่ือวันที่ ……………………………………… ปัจจุบัน อำยุ.............ปี 
 ประวัติกำรศึกษำ 

- พ.ศ. 2418  วศ.บ.(เครื่องกล)    คณะ.....................  
- พ.ศ. 2521  M.S. (Mechanical Engineering)  …………………University  สหรัฐอเมริกำ 
- พ.ศ. 2523  Ph.D. (Mechanical Engineering)  …………………University  สหรัฐอเมริกำ 

  
(2) ผลงานประสบการณ์ 

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย..................... 
- ปลัดกระทรวง…………………………………… 
- ประธำนกรรมกำร บริษัท ……………….................................. 
- รองอธิกำรบดีฝ่ำย.................. มหำวิทยำลัย…………………. …………….. 
- รองอธิกำรบดีฝ่ำย.................... มหำวิทยำลัย………………….. 
 

(3) ความเชี่ยวชาญ 
เป็นผู้มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

(4) ความเหมาะสมอื่นๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ มีประสบกำรณ์บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ มี
ควำมเป็นผู้น ำสูง มีควำมรอบรู้  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล  อุทิศตนให้วงกำรศึกษำไทยมำเป็นเวลำ
ยำวนำนเป็นที่ประจักษ์  มีควำมวิริยะอุตสำหะ เสียสละอุทิศตนเพ่ือกำรศึกษำวิจัย และกำรให้บริกำรแก่
ชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ  มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรองค์กร มีควำมมุมำนะตั้งใจท ำงำนเพ่ือส่วนรวม  เมื่อ
ครั้งด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นพัฒนำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้มีควำมเข้มแข็ง
ในทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็นงำนวิจัย งำนวิชำกำร งำนบริหำร 

 

 

 

 ลับ 

ลับ เอกสารหมายเลข 8/4 
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บัตรลงคะแนน 

(กรณีพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 รายชื่อ) 

 

            เห็นชอบ 

       ไม่เห็นชอบ 

 

บัตรลงคะแนน 

(กรณีพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  

ต้ังแต่ 2 รายชื่อขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 รายชื่อ) 

 

บัตรลงคะแนน 

เพื่อคัดเลือกผู้สมควรนายกสภามหาวิทยาลัย 

**************** 

ให้ท าเคร่ืองหมาย  หรือ  ในช่องที่ก าหนดไว้ 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

เอกสารหมายเลข 9 
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ที่ ศธ ๖5๙๑/............      มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
        ๒๓๙  ถนนห้วยแก้ว อ ำเภอเมือง 
          จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
 
                 ............................๒๕..... 
 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเพ่ือรับต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เรียน   ............................................................................. 
 
 ตำมที่ได้มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งท่ำนให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ....................... ซึ่งจะครบก ำหนด ๓ ปี ตำมวำระในวันที่ ............................... นั้น 
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่โดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ได้พิจำรณำเห็นว่ำ
ตลอดเวลำที่ท่ำนได้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ท่ำนได้ท ำหน้ำที่ ในฐำนะนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี มีควำมรอบรู้ในกิจกำรของมหำวิทยำลัยและวงกำรศึกษำ และมีควำมคิดริเริ่มในกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำพำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศไทยและของโลกได้   ที่ประชุมกรรมสภำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในครำวประชุมเมื่อวันที่ ..........................   จึงมีมติให้เรียนเชิญท่ำนเป็นนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สืบต่อไปอีกวำระหนึ่ง หำกท่ำนไม่ขัดข้อง มหำวิทยำลัยจะได้ด ำเนินกำรเสนอชื่อท่ำนไปยัง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งต่อไป 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ ให้เกียรติรับเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และขอควำมกรุณำแจ้ง
ให้มหำวิทยำลัยทรำบตำมแบบตอบรับที่แนบมำด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
                           (………………………………………………………..) 
           กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
              ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 
 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
โทรศัพท์  (๐๕๓) ๙๔๓๐๓๐ 
โทรสำร  (๐๕๓) ๙๔๓๐๒๘ 
 

เอกสารหมายเลข 10 

กรณเีป็นคนเดิม 
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ที ่ศธ ๖5๙๑/..........      มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
        ๒๓๙  ถนนห้วยแก้ว อ ำเภอเมือง 
          จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
 
                 ....................๒๕....... 
 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเพ่ือรับต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เรียน   ............................................................................. 
 
 ตำมที่ได้มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง............................................................. ให้ด ำรง
ต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ........................... ซึ่งจะครบก ำหนด ๓ ปี ตำมวำระในวันที่ 
.................................... นั้น 
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่โดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ได้พิจำรณำเห็นว่ำ 
ท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมรอบรู้ในกิจกำรของมหำวิทยำลัยและวงกำรศึกษำ อันจะสำมำรถพัฒนำ
มหำวิทยำลัย และน ำพำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศไทยและของโลกได้     
ที่ประชุมกรรมสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในครำวประชุมเม่ือวันที่ ........................................  จึงมีมติให้เรียนเชิญ
ท่ำนเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หำกท่ำนไม่ขัดข้อง มหำวิทยำลัยจะได้ด ำเนินกำรเสนอชื่อท่ำนไปยัง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ น ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งต่อไป 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ ให้เกียรติรับเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และขอควำมกรุณำแจ้ง
ให้มหำวิทยำลัยทรำบตำมแบบตอบรับที่แนบมำด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
                           (………………………………………………………..) 
           กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
              ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 
 
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
โทรศัพท์  (๐๕๓) ๙๔๓๐๓๐ 
โทรสำร  (๐๕๓) ๙๔๓๐๒๘ 
 
 

เอกสารหมายเลข 10/1 
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 

โทร. (053) 942630 , 943030  โทรสาร (053) 943028 
 

แบบตอบรับเชิญให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
          
 

 
 เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 
 อ้ำงถึงหนังสอื ที่ ศธ ๖5๙๑/                     ลงวันที่        
 
 ข้ำพเจ้ำ  ........................................................................... 
 
 [  ] ยินดีให้มหำวิทยำลยัด ำเนินกำรเสนอชือ่เพือ่ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ 
แตง่ตั้งเป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่
 
 [  ]  ขัดข้อง 
 
 
 
                                 ………………………………………………… 
                      (...........................................................) 
    ................................................๒๕........ 
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ที่ ศธ ๖5๙๑/……..      มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
        ๒๓๙  ถนนห้วยแก้ว อ ำเภอเมือง 
          จังหวัดเชียงใหม ่๕๐๒๐๐ 
 
            ................................  ๒๕...... 
 
เร่ือง   เสนอแต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

เรียน   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. บันทึกสรุปขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรสรรหำนำยกสภำมหำวทิยำลัยเชียงใหม่ 
  2. ตำรำงเปรียบเทียบองค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
  3. ส ำเนำพระรำชบัญญัติมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2551 (เฉพำะมำตรำ 21) 
  4. ส ำเนำข้อบังคบัมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ 

    นำยกสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 
5. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
6. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ครั้งที่ 2   
    เมื่อวันที่ ................................... ระเบียบวำระกำรประชุม และหลักฐำนลำยมือชื่อ 
    ผู้เข้ำร่วมประชุม 
7. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ .......................................... 
    ระเบียบวำระกำรประชุม และหลักฐำนลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
8. ประวัติของผู้เสนอขอโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 
9. แบบตรวจสอบข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำและกรรมกำรสภำ 
    สถำบนัอุดมศึกษำของผู้เสนอขอโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 

 
 ตำมที่ได้มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง............................................................. ให้ด ำรงต ำแหน่ง
นำยกสภำมหำวิทยำลัย เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ................................ ตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนำยก
สภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ลงวันที่.................................... นั้น 
 บัดนี้ .............................................................................ได้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ใกล้
จะครบก ำหนด 3 ปี ตำมวำระ ในวันที่ ...................................... 
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่โดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุม เมื่อวันที่..................................... 
มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ.................................................................................. เพื่อทรงพระกรุณำโปร ดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............................................เป็นต้นไป 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ ด ำเนินกำรน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งต่อไปด้วย      
จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
                               (………………………………………………………..) 
                อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
ส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย 
โทรศัพท ์ (๐๕๓) ๙๔๓๐๓๐ 
โทรสำร  (๐๕๓) ๙๔๓๐๒๘ 
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บันทึกสรุปขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

  ๑. ด้วยวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่คนปัจจุบัน จะครบ ๓ ปี ตำม
วำระในวันที่ .............................................และสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำนำยก
สภำมหำวิทยำลัย ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่ .................../๒๕……. ลงวันที่ ................................ 
ประกอบด้วย ...................................กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำนคณะกรรมกำร    
.......................................................... กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ ..........................................
ประธำนสภำพนักงำน ................................................. กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำส่วนงำน 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ ำส่วนงำน  
........................................................... กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ และ 
...................................................................กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทพนักงำนมหำวิทยำลัยที่มิใช่
คณำจำรย์ประจ ำ เป็นกรรมกำร และ หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นเลขำนุกำร เพ่ือด ำเนินกำรสรรหำ
สรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัยตำมควำมในข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

 ๒.คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้มีกำรประชุมเมื่อวันที่ ..........................และได้แจ้งให้คณะ สถำบัน 
ส ำนัก ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย  สภำพนักงำน คณะกรรมกำรส่งเสริมมหำวิทยำลัย สมำคมนักศึกษำเก่ำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย เชียงใหม่ ส่วนงำน/องค์กร/คน ละ   ๑ ชื่อ โดยให้เสนอชื่อต่อประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
ภำยในวันที่..................................... 
  ๓. เมื่อครบก ำหนดเวลำกำรเสนอชื่อ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯ เม่ือวันที่ ....................................เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ประวัติ ประสบกำรณ์ 
และผลงำน พร้อมทั้งพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อและพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมให้เหลือไม่เกิน ๓ ชื่อ  ปรำกฏ
ว่ำมีหน่วยงำน/องค์กร เสนอชื่อมำ............ส่วนงำน/องค์กร  จำกจ ำนวนทั้งหมด  ..............ส่วนงำน/องค์กร และ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยใช้สิทธิเสนอชื่อ จ ำนวน………………ท่ำน จำกจ ำนวน ทั้งหมด…………….ท่ำน มีรายชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการเสนอชื่อจ านวน  ...........ท่าน  
  ๔.  คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำตำมผลกำรเสนอชื่อในข้อ ๓ แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอ
ชื่อ ................................................เป็นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้   
    (๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมเกณฑ์ในข้อบังคับทุกประกำร 
    (๒) เป็นผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจำกส่วนงำนและกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเกินกว่ำร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้ใช้สิทธิเสนอชื่อทั้งหมด 
    (๓) เป็นผู้มีสถำนภำพ ศักยภำพ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรและสังคม 
เป็นนักคิดและนักพัฒนำกำรศึกษำท่ีส ำคัญของประเทศ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกลในด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มีผลงำนที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติจ ำนวนมำก สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ กำรวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำรท้ังในระดับชำติและนำนำชำติ และให้ควำมส ำคัญต่อกำรท ำนุบ ำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ
ชำติอย่ำงต่อเนื่อง เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรครองตน ครองคนและครองงำนอย่ำงงดงำม  สำมำรถสร้ำงแรงบันดำล
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ใจให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำพำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำ
ของประเทศไทยและของโลกได้ 
    (๔) เคยด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำสำมำรถท ำหน้ำที่
ได้เป็นอย่ำง 
  4. สภำมหำวิทยำลัยในครำวประชุมครั้งที่................เมื่อวันที่.......................................................... มี
มติเห็นชอบให้เสนอชื่อ..................................................................... ............. เพ่ือทรงพระกรณุำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .............................................. เป็นต้นไป  
  5. มหำวิทยำลัยได้ตรวจสอบข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยอื่นของ....................................................................................แลว้ ปรำกฏผลดังนี้ 
    5.1 เป็นนำยกสภำมหำวิทยำลัย....................................................  
   ดังนั้น จึงไม่ต้องห้ำมตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 39/2559 เรื่อง กำรจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหำธรรมำภิบำลในสถำบันอุดมศึกษำ ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2559 
 

---------------------------- 
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ตารางเปรียบเทยีบองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------- 
 

องค์ประกอบตามข้อบังคับ รายชื่อผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหา 
๑.  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
เป็นประธำนกรรมกำร 

๑. นำย.......................................................... 
(กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

๒.  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ1 คน 
เป็นกรรมกำร 

 2. นำย.......................................................... 
(กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 

3.  ประธำนสภำพนักงำน   เป็นกรรมกำร 3. นำย............................................................ 
(ประธำนสภำพนักงำน) 

4. กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหน้ำ
ส่วนงำน จ ำนวน 2 คน เปน็กรรมกำร 

4. นำย............................................................  
(กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหนำ้ส่วนงำน)   
5. นำย............................................................  
(กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทหัวหนำ้ส่วนงำน)   

5. กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์
ประจ ำ จ ำนวน 1 คน เป็นกรรมกำร 

6. นำย........................................................... 
(กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทคณำจำรย์ประจ ำ) 

6. กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทพนกังำน
มหำวิทยำลัยที่มิใช่คณำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 1 
คน เป็นกรรมกำร 

7. นำย.......................................................... 
(กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทพนกังำน
มหำวิทยำลัยที่มิใช่คณำจำรย์ประจ ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 11/2 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

63 

 
 

ประวัติผู้ที่ขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคณุวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
------------------------------- 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล นำย............................................................. 
 
วัน เดือน ปีเกิด .................................... อาย ุ ............. ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 วิทยำศำสตรบัณฑิต (ฟิสิกส)์  มหำวิทยำลัย………………… 
 Master of Business Administration  มหำวิทยำลัยมิชแิกน สหรฐัอเมริกำ 
 Doctor of Business Administration  มหำวิทยำลัยมิชแิกน สหรฐัอเมริกำ 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 กรรมกำรสถำบนัพลังงำน  18 ธันวำคม 2556 
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
 บริษัท..................................................  3  สงิหำคม 2554 
 รองประธำนกรรมกำรมูลนิธ.ิ........................... 19 ตุลำคม 2550 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 สมำชิกสภำปฏริูปแห่งชำต ิ  6  ตุลำคม 2557 
 รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย....................  3  มีนำคม 2552 
 คณบดคีณะ...........................................  1 กรกฎำคม 2550 
 
เครื่องราชอสิริยาภรณ์ชั้นสงูสุดท่ีได้รับ 
 มหำปรมำภรณ์มงกุฎไทย  5 ธนัวำคม 2549  
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ค าอธิบาย 
 

1  ชื่อ-ชื่อสกุล ให้ใช้ค ำน ำหนำ้ นำย, นำง, นำงสำว หรือชัน้ยศ เท่ำนั้น 
 
2 วัน เดือน ปีเกิด  อายุ  วันเกษียณอายรุาชการ 
  (ถ้ำอำยุเกิน 60 ปี หรือไมไ่ด้เปน็ข้ำรำชกำร ให้ตดัวนัเกษียณอำยุรำชกำรออก) 
 
3  ประวัติการศึกษา - วฒุิ/สถำบันกำรศึกษำให้ใช้ชื่อเตม็ 
  - วฒุิกำรศกึษำจำกต่ำงประเทศ : อักษรขึ้นต้นใช้อกัษรใหญ่ ค ำเชือ่มใช้อักษรเล็ก 
  - กรณีจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ใหร้ะบุชื่อประเทศที่ใช้เป็นทำงกำร 
  - เรียงจำกปริญญำตรี-โท-เอก 
 
4  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ต ำแหนง่ที่ด ำรงอยู่ก่อนท่ีจะขอโปรดเกล้ำฯ แตง่ตัง้ในครัง้นี้ 
   พร้อมระบุ วัน เดอืน ปี ทีเ่ขำ้รับต ำแหนง่ 
 
5  ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต ไม่เกนิ 3 ต ำแหนง่สุดทำ้ย เรียงล ำดบัจำกก่อนต ำแหน่งปัจจุบันลงไป 
   พร้อมระบุ วัน เดอืน ปี ทีเ่ขำ้รับต ำแหนง่ 
 
6  เครื่องราชอสิรยิาภรณช์ั้นสูงสุดท่ีได้รับ ใช้ชื่อเต็ม เชน่ มหำปรมำภรณ์ช้ำงเผือก เป็นต้น 
    พร้อมวนั เดือน ป ีที่ได้รบั 
 
7  รูปถา่ย ขนาด 1 น้ิว - หน้ำตรงไม่สวมแวน่ตำด ำ  ถ่ำยไม่เกนิ 1 ปี 
   - ข้ำรำชกำรสวมเครื่องแบบปกตขิำว หรือเต็มยศ  
     ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นตรำทีไ่ดร้ับชัน้สูงสดุ 
   - บุคคลทั่วไป ชำยสวมชดุสำกล สตรีสวมชดุสุภำพ 
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แบบตรวจสอบข้อมูลการด ารงต าแหน่งของ นาย/นาง/นางสาว............................................... 
ผู้ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

   1. ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำ.........แห่ง  ได้แก่ 
    ……………………………………………………………. 
 
   2. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำผู้ทรงคุณวุฒิ.........แห่ง  ได้แก่ 
    ……………………………………………………………. 
 
   3. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำสถำบันอุดมศึกษำประเภทอ่ืน.........แห่ง  ได้แก่ 
    …………………………………………………………….   
  
   4. ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวข้ำงต้นในหน่วยงำนหรือสถำบันอุดมศึกษำใด 
     
 

 
............................................ 

(นำย.......................................) 
ผู้ตรวจสอบ 

วันที่...........เดือน............................. พ.ศ. 25...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 11/4 



ภาคผนวก 1 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
                นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

66 

 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

67 

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  2551   
ซึ่งกระบวนการสรรหาจะแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ 
 1. การสรรหากรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบตามวาระ 
  1.1 การเริ่มต้นกระบวนการการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีเงื่อนไขของ
ระยะเวลาเป็นตัวก าหนด คือ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อย
กว่า 150 วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือท าหน้าที่สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับฯ) ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
   กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จะด ารงต าแหน่งครบ 3 ปีตามวาระ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
ดังนั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ   สรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
   ข้อสังเกต  ข้อบังคับฯ ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าในการเริ่มต้นกระบวนการสรรหาไว้ โดยมิได้มีข้อ
ห้าม หากมหาวิทยาลัยจะเริ่มด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ล่วงหน้าก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 150 วัน แต่อย่างไรก็ตามควรก าหนดกรอบการด าเนินการ
กระบวนการสรรหาให้มีความเหมาะสมและพอเหมาะกับเวลาที่จะต้องด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งด้วย 
   อนึ่ง กรอบเวลาที่ก าหนดว่าจะต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 150 วัน ถือว่าเป็นมาตรการเร่งรัด แต่ถ้าหากมีความ
จ าเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิน้อยกว่า 150 วัน ก็มิได้ท าให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาต้องเสียไป 
คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับแต่งตั้งก็ยังคงมีอ านาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับฯ ให้อ านาจไว้ 
  1.2 คณะกรรมการสรรหา มีจ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
   (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 2 คน 
   (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  จ านวน 3 คน 
   (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า  
    จ านวน 1 คน 
   (4) ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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   (5) ประธานสภาพนักงาน 
   (6) นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    ข้อสังเกต  ในกรณีที่นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง7 หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ให้สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่งตั้งผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนหนึ่ง โดยที่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น เป็นกรรมการสรรหาแทน 
   (7) กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน  จ านวน 2 คน 
    ข้อสังเกต  ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หมายความถึง คณบดี ส าหรับส่วน
งานวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเป็นคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย  และผู้อ านวยการสถาบัน ส าหรับส่วนงานวิชาการที่
จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
และอ านาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และต าแหน่ง
บริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน พ.ศ. 2554 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การ
จัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551)  
    วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน   
ข้อบังคับฯ ก าหนดไว้ว่า ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเรียกประชุมคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน 
เพ่ือให้ที่ประชุมเลือกกันเอง โดยไม่ให้ประชาสัมพันธ์หรือหาเสียงให้กับตนเองหรือผู้อื่น  
    ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติวิธีการด าเนินการประชุมจะอนุโลมใช้วิธีการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เป็น
หลัก ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการประชุมเพ่ือเลือกคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบันเป็นกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
    1)  ในการประชุม ต้องมีคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบันมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบันทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณบดีจ านวน 23 คน และผู้อ านวยการสถาบันจ านวน 3 
คน รวมทั้งสิ้น 26 คน ดังนั้น จึงต้องมีจ านวนคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน มาประชุมอย่างน้อย 13 คน จึงจะถือว่า
เป็นองค์ประชุมส าหรับการประชุมเพื่อเลือกคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบันเป็นกรรมการสรรหา 
    2)  การนัดประชุม ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้า 
    3)  การลงมติ ส าหรับการประชุมเพ่ือเลือกคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบันเป็นกรรมการสรร
หาที่ผ่านมาจะใช้วิธีการลงมติโดยลับ ซึ่งใช้บัตรลงมติท่ีฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) จัดเตรียมไว้ให้ 
    4)  การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
    5)  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เสมอ 

                                                      
7
 ค าอธิบายความหมายของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หน้า 9-10 
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   (8) กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ า จ านวน 1 คน 

    ข้อสังเกต ในข้อบังคับฯ นี้ ศาสตราจารย์ประจ า หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ซึ่งมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าหรือข้าราชการ และผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าหรือข้าราชการได้รับการต่ออายุงานหรืออายุราชการ แล้วแต่กรณี  แต่ข้อบังคับฯ 
ไม่ได้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
    วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ า ข้อบังคับฯ 
ก าหนดไว้ว่า ให้สภาวิชาการประชุมเพ่ือคัดเลือกศาสตราจารย์ประจ าจากบัญชีรายชื่อของศาสตราจารย์ประจ าทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยไม่ให้เลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 
    ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะมีหนังสือถึง เลขานุการสภาวิชาการ 
(ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา) เพ่ือให้ด าเนินการคัดเลือกศาสตราจารย์ประจ า จ านวน 1 คน       
ซึ่งศาสตราจารย์ประจ าผู้นั้นต้องไม่เป็นกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป   
    อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณสมบัติของกรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ า     
ข้อบังคับฯ จะก าหนดข้อห้ามเพียงข้อเดียวคือ ไม่เป็นกรรมการสภาวิชาการ โดยไม่ได้ก าหนดข้อห้ามการด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยไว้ด้วย แต่สภามหาวิทยาลัยได้เคยมีข้อสังเกตในเรื่องนี้ไว้ว่า เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อบังคับฯ นี้ กรรมการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ า 
นอกจากจะไม่เลือกจากกรรมการสภาวิชาการแล้ว ไม่ควรพิจารณาเลือกศาสตราจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย 
   เนื่องจากข้อบังคับฯ มิได้ก าหนดประธานกรรมการไว้ในองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
แต่ก าหนดวิธีการได้มาซึ่งประธานกรรมการสรรหาและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาไว้ ดังนี้ 
   “ให้กรรมการสรรหา (ข้อ (1) ถึง (8) เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
     ให้หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
   ข้อสังเกต การพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการสรรหา จะด าเนินการในการประชุม
คณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1  โดยการนัดประชุมครั้งที่ 1 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาสอบถามเวลาที่
กรรมการส่วนใหญ่ว่างตรงกัน เมื่อกรรมการสรรหามาประชุมพร้อมกัน หรือครบองค์ประชุมแล้ว ให้เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา ขออนุญาตที่ประชุมเชิญกรรมการสรรหาที่มีอาวุโสสูงสุด (โดยอายุตัวบุคคล) เป็นประธานที่
ประชุมชั่วคราว เพ่ือด าเนินการประชุมในระเบียบวาระเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ จนถึงระเบียบวาระเรื่องการ
พิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการสรรหา ซึ่งที่ผ่านมาที่ประชุมจะเลือกประธานที่ประชุม 2 วิธี ได้แก่ 1) การให้
ที่ประชุมเสนอชื่อแล้วลงคะแนนลับ 2) การเสนอชื่อแล้วให้การรับรอง ซึ่งการรับรองดังกล่าวกลายเป็นมติเอกฉันท์  
ซึ่งเมื่อได้ประธานคณะกรรมการสรรหาแล้ว ประธานคณะกรรมการสรรหาก็จะท าหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป 
   ดังนั้น กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาในข้อ (7) และ (8) จะต้องด าเนินการก่อนที่จะมี
การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อ 1.1  
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  1.3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
    (2) มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
    (3) มีความสนใจและเข้าใจระบบการศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
    (4) มีสถานภาพทางสังคมและมีศักยภาพที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
    (5) สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
    (6) ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    (7) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง8 หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมือง
ท้องถิ่น 
    (8) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ9 
    (9) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง 
    (10) ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่มี
ประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นโดยสุจริตในห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด เพ่ือประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 
   นอกจากคุณสมบัติและลั กษณะต้องห้ ามตามข้อบั งคับฯ แล้ ว  การสรรหากรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องพิจารณาลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย       
ซึ่งปัจจุบันพิจารณาตามความในข้อ 3 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  39/2559            
เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559             
ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
   “ข้อ 3 เพื่อให้การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
เวลาเดียวกันเกินสามแห่งไม่ได้ 
   (2) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสองแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินหนึ่งแห่ง 

                                                      
8
 ค าอธิบายความหมายของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หน้า 9-10 (ซึ่งมคีวามหมายเช่นเดียวกันกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย) 

9
 ค าอธิบายความหมายขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  หน้า 10  (ซึ่งมีความหมายเชน่เดียวกันกับ

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย) 
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   (3) ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งแห่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอีกได้ไม่เกินสองแห่ง 
   (4) ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาจ านวนสี่แห่งแล้ว ไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันนั้นได้อีก 
   ผู้ด ารงต าแหน่ งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากฐานะนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
   ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายก
สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ” 
  1.4  วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (1) ให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มี
สิทธิเสนอชื่อ (จ านวนทั้งสิ้น 63 องค์กร/คน) ดังนี้ 
    (ก) ให้คณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน หรือคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการ
บริหารประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานละ 5 
ชื่อ ดังนั้น จะมีผู้มีสิทธิเสนอชื่อจ านวน 32 ส่วนงาน ประกอบด้วย 
     คณะการสื่อสารมวลชน 
     คณะเกษตรศาสตร์ 
     คณะทันตแพทยศาสตร์ 
     คณะเทคนิคการแพทย์ 
     คณะนิติศาสตร์ 
     คณะบริหารธุรกิจ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ 
     คณะแพทยศาสตร์ 
     คณะเภสัชศาสตร์ 
     คณะมนุษยศาสตร์ 
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
     คณะวิจิตรศิลป์ 
     คณะวิทยาศาสตร์ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     คณะศึกษาศาสตร์ 
     คณะเศรษฐศาสตร์ 
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     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
     คณะสังคมศาสตร์ 
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
     วิทยาลัยนานาชาติ 
     บัณฑิตวิทยาลัย 
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     สถาบันวิจัยสังคม 
     ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ส านักบริการวิชาการ 
     ส านักทะเบียนและประมวลผล 
     ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     ส านักหอสมุด 
    (ข)  ให้สภาพนักงานประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานเพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ชื่อ 
    (ค)  ให้คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมคณะกรร มการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ชื่อ 
    (ง)  ให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ      เพ่ือ
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ชื่อ 
    (จ)  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนละ 1 ชื่อ (ท้ังนี้ จะนับรวมนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย) 
    (ฉ)10  ให้ส านักงานมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ชื่อ 
    ในการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้นให้เสนอชื่อพร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ให้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณา 
 

                                                      
10

 วิธีการสรรหาฯ ในข้อ (ฉ) คณะกรรมการสรรหาฯ ใช้อ านาจตามข้อ 16 ของข้อบังคับฯ ก าหนดวิธีการเพ่ิมเติมให้ส านักงานมหาวทิยาลัยสามารถมีสทิธิเสนอ

ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒไิด้ และที่ผา่นมาได้ใช้เปน็แนวปฏิบัติในการสรรหาทุกคร้ัง  รายละเอียดได้อธบิายไวใ้นหนา้ 
82 
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   (2) ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ ประมวลประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน 
พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชื่อ
และจัดท าบัญชีรายชื่อ โดยเรียงรายชื่อตามล าดับของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันสิ้นสุดวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใน
ขณะนั้น 
    ข้อสังเกต 1 การพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกเพ่ือให้ได้ผู้ที่เหมาะสม
ที่สุด จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชื่อ นั้น เป็นการก าหนดจ านวนไว้ส าหรับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งแรก หลังจากมีการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 (บั งคับใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2551)             
ซึ่งการสรรหาในคราวแรกนั้นได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน และ
ข้อบังคับฯ ก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกึ่งหนึ่งพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีการจับฉลาก
ออก เมื่อครบ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (รายละเอียดจะได้อธิบายใน  ข้อ 1.5 
ต่อไป)  ปัจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกมีกรรมการฯ จ านวน 8 คน และกลุ่มที่สอง
มีกรรมการฯ จ านวน 7 คน ตามล าดับ ดังนั้น การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ครบวาระ จึงมีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุด จ านวน
ไม่น้อยกว่า 8 ชื่อ หรือไม่น้อยกว่า 7 ชื่อ แล้วแต่ว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะด ารงต าแหน่ ง
ครบตามวาระ 
    ข้อสังเกต 2 การก าหนดให้พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกเพ่ือให้ได้ผู้ที่
เหมาะสมที่สุดของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  90 วัน
ก่อนวันสิ้นสุดวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในขณะนั้น สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
    กรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระ ในวันที่ 
3 สิงหาคม 2560 ดังนั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2560 และด าเนินการสรรหา
ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 
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    ทั้งนี้ การก าหนดว่าต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนการสิ้นสุดวาระของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในขณะนั้น ถือเป็นมาตรการเร่งรัด กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสรรหาให้
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาได้ ผลของการสรรหาก็ยังมีผลสมบูรณ์ การสรรหาที่ไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาของ
ข้อบังคับฯ มิได้ท าให้ผลของการสรรหาเสียไป 
    ข้อสังเกต 3 เมื่อถึงขั้นตอนการประมวลผลตรวจสอบคุณสมบัติ  ประมวลประวัติ 
ประสบการณ์ และผลงาน คณะกรรมการสรรหาจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งมีอนุกรรมการที่เลือก
จากกรรมการสรรหาบางส่วน และใช้ชื่อว่า “คณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” เพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบคุณสมบัติ ประมวลประวัติ ประสบการณ์ และผลงานของ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกราย ก่อนที่จะน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่
ผ่านการตรวจสอบแล้วนั้น เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ประมวลประวัติ ประสบการณ์ 
และผลงาน พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกเพ่ือให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาต่อไป 
    ข้อสังเกต 4 ในกระบวนการสรรหาที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ ได้อาศัยอ านาจตาม
ข้อ 14 ของข้อบังคับฯ ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
    ข้อ 1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและต้องมีคะแนนเสียงเกิน
กึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาประชุม (เรียงล าดับคะแนนจนครบตามจ านวนที่ต้องสรรหา) 
    ผู้ที่มีคะแนนรองลงมาและมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุมเป็น
รายชื่อส ารอง โดยจะต้องมีรายชื่อส ารองร้อยละ 50 ของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องสรร
หาทดแทน กรณีท่ีมีเศษให้นับเป็นหนึ่งคน 
    กรณีท่ีผู้ที่รับการคัดเลือกตอบปฏิเสธการทาบทาม ให้ทาบทามรายชื่อส ารองตามล าดับ 
    ข้อ 2 วิธีการลงคะแนน 
    1) การลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาในการกลั่นกรองรอบแรก ให้ลงคะแนนเลือกผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนเป็นสองเท่าของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องสรรหาทดแทน 
     กรณีการสรรหาแทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง ให้กรรมการสรรหาลงคะแนนรอบแรก
ได้คนละไม่เกิน 2 ชื่อ 
    2) กรณีท่ีการลงคะแนนรอบแรกผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุด (ครบตามจ านวนที่ต้องการสรรหา
ทดแทนแล้ว) และในจ านวนนี้มีคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มาประชุม ให้น ารายชื่อที่มี
คะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งมาให้กรรมการสรรหาลงคะแนนใหม่ในรอบที่สอง และรอบต่อ ๆ ไป จนกว่าจะได้
รายชื่อครบตามจ านวนที่ต้องการสรรหา และมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง 
    3) ให้เรียงรายชื่อจากการลงคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย แล้วขึ้นบัญชีไว้เท่ากับ
จ านวนที่ต้องการ ทั้งตัวจริงและส ารอง ทั้งนี้ รายชื่อที่เป็นตัวจริงจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการที่มาประชุม 
    4) หากรายชื่อที่ต้องสรรหาทดแทนยังไม่ครบจ านวนที่ต้องการ ก็ให้น ารายชื่อที่ได้รับ
คะแนนเสียงรองลงไปเป็นจ านวนเท่ากันกับจ านวนที่ต้องการมาลงคะแนนในรอบต่อไป (เว้นแต่กรณีการสรรหา
ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงเพียง 1 ต าแหน่ง จะเป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนที่ต้องการ) 
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   กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้น ารายชื่อที่มีคะแนนเสียงเท่ากันมารวมด้วย แต่ในรอบนี้การ
ลงคะแนนเสียงให้ลงได้ไม่เกินจ านวนที่ต้องการ 
   กรณีที่รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกตาม (2) เกินจ านวนที่ต้องการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ล าดับ
สุดท้ายมีคะแนนเสียงเท่ากัน หรือกรณีที่ต้องสรรหาทดแทนจ านวนหนึ่งคน ก็ให้น าเฉพาะรายชื่อที่มีคะแนนเสียง
เท่ากันมาให้กรรมการสรรหาลงคะแนนโดยลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจ านวนที่ต้องการ 
   ข้อ 3 การพิจารณากลั่นกรอง 
   1) กรรมการสรรหาเคยให้ความเห็นว่า การใช้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ตัดสินเป็น
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่ใช้ในทางการเมือง ซึ่งจะท าให้เสียงข้างน้อยไม่มีโอกาสได้รับการคัดเลือก แต่ถ้าใช้เสียงข้าง
มากปกติเป็นเกณฑ์คัดเลือก เมื่อคัดเลือกได้ชื่อบุคคลจ านวนหนึ่งแล้ว ให้ใช้วิธีการหาฉันทานุมัติโดยการ
ปรึกษาหารือกันเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะท าให้ผู้ที่มีเสียงข้างน้อยมีโอกาสได้รับการคัดเลือก
ด้วย 
   2) การอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้การเสนอชื่อท่านใด ควรมีการอภิปรายทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ โดยการอภิปรายจะเป็นเพียงการแจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมทราบก็เพียงพอแล้ว โดยไม่ต้อง
แสดงเอกสารอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก ทั้งนี้ ข้อมูลการอภิปรายเชิงลบจะต้องเป็นข้อมูลประการส าคัญที่กระทบต่อ
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยแท้จริง แต่หากว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอาจต้องให้พักการประชุมแล้ว
หารือกันนอกรอบก่อนที่จะมีการลงมติ 
   3) การพิจารณาในที่ประชุม กรรมการสรรหาต้องไม่หาเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านใด
ท่านหนึ่ง 
   4) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ควรมีการ
ให้ข้อมูลนอกรอบ ไม่ควรอภิปรายในที่ประชุมและไม่ควรตัดรายชื่อนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ แต่ให้กรรมการสรรหา
ทุกท่านตระหนักและไม่เลือกบุคคลดังกล่าว เว้นแต่กรณีข้อเท็จจริงตรงกับลักษณะต้องห้ามอย่างชัดเจนจึงตัดชื่อ
ออกจากบัญชีได้ 
   5) กรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีสถานภาพเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ อาจใช้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6.10 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนดว่า “ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นโดยสุจริต
ในห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ” มาประกอบการ
พิจารณาก็ได ้
   6) การพิจารณากลั่นกรอง อาจใช้ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มหาวิทยาลัยต้องการมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ อาท ิ
    ก. เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ       
เคยมีการร่างพระราชบัญญัติที่ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยมีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนมาก ส่วน
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กรรมการที่มาจากภายในให้มีจ านวนน้อยที่สุด แม้ว่าพระราชบัญญัติปัจจุบันจะเพ่ิมจ านวนกรรมการจาก
ผู้ปฏิบัติงานภายในมากขึ้น แต่แนวคิดดังกล่าวยังเป็นแนวคิดที่เป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และถ้าจะมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วย ก็จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่
ตอบสนองกับสังคมร่วมสมัย และมีการบริหารจัดการเชิงรุกมากข้ึน 
    ข. โดยที่มหาวิทยาลัยเขียงใหม่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แต่การบริหาร
จัดการก็ยังคงผูกติดกับระบบราชการค่อนข้างมาก ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการมากขึ้น ดังนั้นหากจะมีนักกฎหมายมหาชนที่เชี่ยวชาญและเข้าใจการท างานของมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็จะช่วยในเรื่องการใช้กฎหมายเชิงรุกและลดความเสี่ยงจากการ
บังคบัใช้กฎหมาย 
    ค. สภามหาวิทยาลัยเป็นเครื่องแสดงถึงภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้
ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติ มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ที่กระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่กับชุมชนและสังคมภายนอก รวมตลอดถึงใน
ต่างประเทศด้วย กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของผู้ใด สามารถเป็นที่ปรึกษา
ของฝ่ายบริหารได้ สามารถอ านวยประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย การมาประชุมแม้จะมีความส าคัญแต่ยัง
ส าคัญน้อยกว่าศักยภาพในการสนับสนุนภารกิจและเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แล้ว
องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรจะมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ที่สมดุลกัน 
    ง. คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย อาทิ ความ
เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ ความเข้าใจพื้นฐานของการจัดการศึกษา ความสามารถในการหาแหล่งทุน ความเชี่ยวชาญ
ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร เป็นต้น 
   7) นอกจากจะใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ
เสนอชื่อ เป็นเกณฑ์ในการกลั่นกรองแล้ว ต้องค านึงถึงค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (รายละเอียด
ดังที่อธิบายไว้แล้วในข้อ 1.3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
   8) ข้อมูลที่ น า เสนอเ พ่ือประกอบการพิจารณาในขั้ นตอนสุดท้ าย  ให้ เป็ นข้อมูลที่
คณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลฯ จัดท าขึ้น ห้ามกรรมการสรรหาน าเอกสารข้อมูลอ่ืนมาแจกเพ่ิมเติมในที่
ประชุม 
   9) การพิจารณากลั่นกรองให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและความเหมาะสม ประกอบกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือให้การพิจารณามีความสมเหตุสมผลมากที่สุด 

   (3)  ในจ านวนผู้ที่ เหมาะสมที่สุดสิบห้ารายชื่อดังกล่าว  อย่างน้อยควรมีผู้ที่ มีความรู้ 
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ด้านกฎหมาย ด้าน
บริหารงานบุคคล ด้านบริหารองค์กร ด้านบริหารการเงิน ด้านการวิจัย ด้านบริหารจัดการ และด้านการศึกษา 
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   (4) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจของผู้มีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง
ตามล าดับจนกว่าจะครบจ านวนด้วยลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบสิบห้าคน หรือครบจ านวนที่ว่างลงแล้ว ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งรายงานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
    ข้อสังเกต การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปี พ.ศ. 
2558 วิธีการด าเนินการสรรหาเมื่อถึงขั้นตอนที่ประธานคณะกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจและผู้มี
รายชื่อว่าสมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับการทาบทามแล้ว มหาวิทยาลัยโดย
อธิการบดีจะมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการสรรหาจะมีหนังสือรายงานผลการสรรหาถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
    แต่ปัจจุบัน (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อ
ทักท้วงว่า กระบวนการสรรหาของมหาวิทยาลัยยังไม่ครบขั้นตอนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา    25 (10) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
    “ มาตรา 25 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้… 
     (10) พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
...” 
    ดังนั้น กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อถึงขั้นตอนที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจและผู้มีรายชื่อว่าสมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับการทาบทามแล้ว ประธานคณะกรรมการสรรหาต้องมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขอน ารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จากนั้นมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีจึงจะมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือให้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
   (5) ในการเสนอชื่อตามข้อ (1) การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกตามข้อ (2) – (4) ต้องมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 1 คน ที่คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเสนอ 
    ข้อสังเกต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องมี 1 คน 
ในจ านวน 15 คน ที่คณะกรรมการสรรหาต้องพิจารณาคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอ  ดังนั้น ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกมาจากบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีจะต้องมีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยต้องด าเนินการส่งหนังสือไปยัง สกอ. ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
  1.5 เม่ือครบหนึ่งปีหกเดือนนับแต่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งแรก ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกึ่งหนึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งโดยวิธีการจับฉลาก กรณีมีเศษให้นับเป็นหนึ่งคน และให้ด าเนินการสรรหากรรมการทดแทนใหม่ให้
ครบตามจ านวนดังกล่าว 
   ข้อสังเกต 1 กรณีนี้ เป็นบทเฉพาะกาลตามมาตรา 79 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จะใช้เฉพาะกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดแรกที่ได้รับการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ซึ่งในทางปฏิบัติได้ด าเนินการ
สรรหาหลังจากมีการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 (บังคับใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2551 ) แล้ว  ซึ่งการสรรหาใน  
ครั้งแรกนั้นได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 
2552  และข้อบังคับฯ ก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกึ่งหนึ่งพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีการ
จับฉลากออก เมื่อครบ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ซึ่งกึ่งหนึ่งของ 15 คน คือ 7.5 
คน แต่กรณีที่มีเศษให้นับเป็น 1 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552 พ้นจากต าแหน่งจ านวน 8 คน   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาทดแทน
และมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553  ดังมีแผนภาพประกอบการอธิบาย ดังนี้ 
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   อนึ่ง กรณีการจับฉลากนี้ ถึงแม้ว่าข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 จะก าหนดไว้หรือไม่ก็ตาม การจับฉลากก็ต้องด าเนินการตาม
ความในมาตรา 79 วรรคสอง ส่วนการที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ ด้วยก็เพ่ื อให้สะดวกในการ
ปฏิบัติและป้องกันการหลงลืม 
   ข้อสังเกต 2  มีเรื่องที่ควรทราบ คือ วิธีการจับฉลากตามมาตรา 79 วรรคสอง ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหรือข้อบังคับใด ดังนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้หารือศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เกี่ยวกับวิธีการจับฉลากในประเด็นดังนี้ 
   ข้อกฎหมาย 
     มาตรา  ๗๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑  บัญญัติว่า 
   “เม่ือครบหนึ่งปีหกเดือนนับแต่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ  แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  ในครั้งแรก  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๑  (๒)  จ านวน
กึ่งหนึ่งพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีการจับฉลาก  ในกรณีที่มีเศษให้นับเป็นหนึ่งคน  และให้ด าเนินการสรรหา
กรรมการทดแทนใหม่ให้ครบตามจ านวนดังกล่าว” 
   สาระส าคัญ 
   ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๒ จ านวน ๑๕ คน การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจึงจะครบ
ก าหนดหนึ่งปีหกเดือนในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ นี้และจะต้องจับฉลากออก จ านวน ๘ คน   
   ประเด็นหารือ 
   (๑) การจับฉลากจะต้องกระท าโดยทันทีเมื่อครบก าหนดหนึ่งปีหกเดือน คือ ในวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๓ หรือไม่  หรือสามารถกระท าได้ตามก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในเดือน
กันยายน คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ หรือ สามารถกระท าได้ในเดือนก่อนที่จะครบหนึ่งปีหกเดือน คือ วันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัยก่อนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะปฏิบัติ
หน้าที่ครบหนึ่งปีหกเดือน เพ่ือให้สามารถด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนได้
ทันท ี
   ตอบข้อหารือ 
     การจับฉลากจะท าในวันใดก็ได้ เพราะไม่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือ ลักลั่นใด ๆ จะก่อน
หรือหลังก็ได้ แต่เม่ือการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามปกติจะมีในวันที่ ๒๕ กันยายน หรือ ๒๘ สิงหาคม อยู่
แล้ว น่าจะเลื่อนการประชุมวันที่ ๒๘ สิงหาคม ไปเป็นวันที่ ๗ กันยายน จะเป็นการเหมาะสมกว่า โดยถือหลัก
ว่าถ้าเป็นการประชุมปกติ กรรมการก็จะมากันได้มาก 
   (๒) กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดไม่มาประชุมในวันจับฉลาก จะให้ผู้ใด
จับฉลากแทน  จะสามารถมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนจับฉลากแทนตนเองได้หรือไม ่
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   ตอบข้อหารือ 
   การจับฉลากแทนสามารถท าได้เพราะไม่ใช่การโหวต จึงอาศัยโชคมากกว่าความเห็น  โดย
ต้องก าหนดตัวผู้จับฉลากแทนล่วงหน้า และจับฉลากโดยโปร่งใสต่อหน้าคนทั่วไป เพราะถ้าจับแทนไม่ได้ คนที่
ไม่มาก็ไม่รู้ว่าต้องท าอย่างไร   ในการจับฉลากออกของ ส.ว. ก็ให้ประธานสภาจับแทนได้ 
   (๓)  สภามหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเตรียมด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่     
ถ้าได้   คณะกรรมการสรรหาฯ จะสามารถด าเนินการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจับฉลากได้เพียงใด เช่น การก าหนด
กรอบเวลาการด าเนินงาน หรือการก าหนดเงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติมที่ไม่ขัดกับข้อบังคับ  การก าหนดแบบเสนอชื่อ การ
ก าหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง เป็นต้น 
   ตอบข้อหารือ 
   การตั้งกรรมการสรรหาท าล่วงหน้าได้  เพราะรู้แน่ชัดแล้วว่าจะต้องออกเม่ือใด จ านวนเท่าใด 
แต่การประกาศผลการสรรหา หรือแม้แต่การให้เสนอชื่อควรท าเม่ือปรากฏผลการจับฉลากแล้ว เพราะจะ
เกี่ยวกับว่า เอาใครมาแทนใคร เช่นการเสนอชื่อคนเก่ากลับมา 
   (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่จับฉลากจะต้องพ้นจากต าแหน่ง จ านวน ๘ คน  
ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ใช่หรือไม่  ซึ่งในกรณีเช่นนี้กรรมการที่จับฉลากพ้นจากต าแหน่งจะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยต่อไปได้จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ ตามมาตรา ๒๔วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช่หรือไม ่
   ตอบข้อหารือ 
   กรรมการที่จับฉลากออกเป็นการออกตามวาระ แทนที่จะมีวาระสามปีตามมาตรา ๒๓ ก็เหลือ 
๑ ปี ๖ เดือน ตามมาตรา ๗๙ การออกพร้อมกัน มีจ านวนคนออกแน่ชัดและในเวลาเดียวกัน โดยอาศัยเหตุ
เดียวกัน จึงเป็นการออกตามวาระ กรรมการที่ออกยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามมาตรา ๒๔ 
   เมื่อทราบแนวปฏิบัติในการจับฉลากแล้ว ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดวันจับฉลาก แล้วแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนให้ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งก าหนดตัวผู้
ที่จะจับฉลากแทนกรรมการที่ไม่มาประชุม ซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นได้ก าหนดให้มีการจับฉลากในการประชุมครั้งถัดไป 
(ครั้งที่ 7/2553) และก าหนดให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้จับฉลากแทนกรรมการที่ไม่มาประชุม ซึ่งเมื่อถึงก าหนดการ
ประชุมดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการก็บรรจุระเบียบวาระเรื่องการจับฉลากในระเบียบวาระการประชุมด้วย โดยฝ่าย
เลขานุการได้จัดท าฉลากทั้งสิ้นจ านวน 15 ใบ  มีจ านวน 7 ใบ เขียนข้อความบนฉลากว่า “ด ารงต าแหน่งต่อไป” 
ส่วนอีกจ านวน 8 ใบ เขียนข้อความบนฉลากว่า “พ้นจากต าแหน่ง” แล้วให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนจับฉลาก ต่อหน้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุม กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดไม่มาประชุมก็ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้จับฉลากแทน 
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   เรื่องการจับฉลากนี้ แม้จะเป็นบทเฉพาะกาลและท าเพียงครั้งเดียว แต่ก็เป็นเรื่องส าคัญและ
กฎหมายหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ จึงเห็นควรบันทึกไว้เพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติส าหรับใช้เทียบเคียง หากมีกรณีอ่ืนที่จะต้องมีการจับฉลากอีก 
   นอกจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจับฉลากแล้ว ยังมีปัญหาในข้อกฎหมายอีกประการหนึ่งคือ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทดแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งโดยวิธีการจับฉลาก จะมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตามนัยมาตรา 23 หรือจะอยู่
ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่ งตนแทนตามนัยมาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระร าชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาตามหนังสือที่ ศธ 
6391/04037 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) 11 ได้พิจารณาข้อหารือแล้วมี
ความเห็นว่า “เมื่อพิจารณามาตรา 79  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551   ย่อม
เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดแรกไม่พ้นจากต าแหน่งไปพร้อมกัน
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน  แต่ให้พ้นไปกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด กรณี
ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไว้เป็น
การเฉพาะ และมิได้มีผลกระทบต่อการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2551  แต่อย่างใด  ประกอบกับบทบัญญัติใน
มาตรา 79  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2551  ยังได้บัญญัติถ้อยค าไว้แตกต่างจาก
บทบัญญัติในมาตรา  24  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551   โดยประสงค์ที่จะให้
การสรรหากรรมการทดแทนตามมาตรา 79 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มี
ความแตก  
ต่างจากการด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามมาตรา 24 วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2551  ซึ่งเมื่อบทบัญญัติดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เช่นนี้แล้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   แต่งตั้งทดแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งโดยวิธีการจับฉลาก จึงมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี  โดยไม่อาจน า
วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ตามมาตรา 24  วรรคสาม  มาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งโดยวิธีการจับฉลากมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี ตามมาตรา  
23  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551” 
   ดังนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจึงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มตามวาระการเข้าด ารง
ต าแหน่ง กล่าวคือ กลุ่มแรก มีจ านวน 7 คน ซึ่งรวมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ
ของ สกอ. และกลุ่มที่สอง มีจ านวน 8 คน 

                                                      
11

 บนัทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จที่ 700/2554) เร่ือง วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2551 
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  1.6 เพื่อประโยชน์และให้การด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เพิ่มเติมได้เท่าที่จ าเป็น โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
   ข้อสังเกต 1  ที่ผ่านมาในกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการสรรหาได้ใช้อ านาจหน้าที่ตามข้อ 14 ของข้อบังคับฯ ในประเด็นเรื่องการก าหนดสิทธิให้ส านักงาน
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยให้ผ่านความ
เห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน/ศูนย์ ในสังกัด
ส านักงานมหาวิทยาลัย) นอกจากนี้ยังให้หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และผู้อ านวยการส านักงานการ
ตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมด้วย และให้อนุโลมใช้วิธีการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ 
 

 2. การสรรหากรณีที่ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ หรือการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
  การสรรหากรณีที่ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ หรือการสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลงจะมีขั้นตอนและกระบวนการเช่นเดียวกันกับการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามวิธีการปกติ (ตามข้อ 1) แต่จะมีเงื่อนไขระยะเวลาการเริ่มต้น
กระบวนการสรรหาที่แตกต่างกัน ซึ่งพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้ 
  2.1  กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ โดยที่ระยะเวลา
ของวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่มากกว่า 90 วัน     ให้เริ่ม
กระบวนการสรรหาและด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
   ทั้งนี้ เมื่อได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ว่างลงแล้ว ให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของนายกสภามหาวิทยาลัยที่เหลืออยู่ ซึ่งสามารถ
ยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
   กรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระในวันที่       
3 สิงหาคม 2560 แต่มีเหตุให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระในวันที่          
1 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อนับระยะเวลาของวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะ
เหลือระยะเวลามากกว่า 90 วัน มหาวิทยาลัยจึงเริ่มกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนต าแหน่งที่วางลง พร้อมทั้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
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   ข้อสังเกต การที่ข้อบังคับฯ ก าหนดให้ด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เป็น
มาตรการเร่งรัดให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการ อย่างไรก็ตามอาจจะมีเหตุให้ชะลอกระบวนการสรรหาได้ก็ไม่ถือว่า
ขัดต่อข้อบังคับแต่อย่างใด อาทิ ช่วงเวลาภายใน 90 วันที่ต้องด าเนินการสรรหา อาจไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการ
สรรหาได้ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางประเภทซึ่งเป็นกรรมการสรรหา อาจเกิดว่างลงในช่วงเวลานั้น 
จงึต้องด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถเริ่มกระบวนการ
สรรหาได้ เป็นต้น 
  2.2 กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ โดยที่ระยะเวลา
ของวาระ  การด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่
ด าเนินการสรรหาแทนต าแหน่งที่ว่างลงก็ได้ 
   ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใน
ลักษณะตามข้อ 1 โดยถือเสมือนว่าเป็นกรณีทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบตามวาระ 
และผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่จะเริ่มด ารงต าแหน่งในวาระ
ใหม่ของตน 
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แผนผังกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้รับผิดชอบ           กระบวนการ          เอกสาร/สิ่งที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

อธิการบดี/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

สภามหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

ประธานกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหา/ 

ตารางกรอบเวลา 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 13) 
 
 
 
 
หนังสือถึงเลขาธกิาร สกอ. 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 14) 
 
 
 
หนังสือแจ้งเลขานุการสภาวิชาการ 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 15) 
 
 
 
หนังสือเชญิประชุมและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 16) 
 
 
 
 
ค าสั่งแต่งต้ังฯ 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 17) 
 
 
 
 
 
หนังสือเชญิประชุม /ระเบียบวาระ/
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 18) 
 
 
 
 
 
หนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ /แบบเสนอชื่อ/
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 19) 
 
 
 
  
 
 
หนังสือแจ้งผลการคัดเลอืกฯ 

)ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 17(  

กรณีที่ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายช่ือของ สกอ. 

 

จัดท ากรอบเวลาการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา
ประชุมคร้ังท่ี 1 

ประธานกรรมการสรรหา 
แจ้งผู้มีสิทธิฯ ให้เสนอชื่อ 
ผู้สมควรด ารงต าแหนง่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แจ้งสภาวิชาการให้คัดเลอืก 
ศาสตราจารย์ประจ า  
เป็นกรรมการสรรหา 

แจ้งคณบดี /ผู้อ านวยการสถาบัน  
มาประชุมคัดเลอืกกันเอง 
เป็นกรรมการสรรหา 

มหาวิทยาลัยแจง้ไปยงั  
เลขาธิการ สกอ. 

เพื่อใหเ้สนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวฒุ ิ

สภามหาวทิยาลัย
แตง่ตัง้คณะกรรมการ

สรรหา 
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ผู้รับผิดชอบ           กระบวนการ           เอกสาร/สิ่งที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

คณะอนุกรรมการประมวลผล

ข้อมูล /ฝ่ายเลขานุการ  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

ประธานกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการสรรหา/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

 

อธิการบดี/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

หนังสือเชญิประชุมและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 20) 
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชญิประชุมและระเบียบวาระ
การประชุม 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 21) 
 
 
 
 
 
หนังสือทาบทาม /แบบตอบรับ  
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือถึงอธิการบดี /หนังสือถึง
นายกสภามหาวิทยาลัยและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 23) 

คณะอนุกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลฯ ประชุม
พจิารณาข้อมูลผู้สมควร

ด ารงต าแหนง่ฯ 

A 

ประธานกรรมการสรรหา 
ทาบทามผู้สมควรด ารงต าแหนง่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็นลายลักษณอ์ักษร 

ผู้สมควรด ารงต าแหนง่
ตอบรับการทาบทาม 

แจ้งผลการสรรหาต่ออธิการบดี
เพื่อทราบและแจ้งนายกสภา

มหาวทิยาลัยเพื่อเสนอ 
สภามหาวทิยาลัยพจิารณา 

 

คณะกรรมการสรรหา
ประชุมคร้ังท่ี 2 

B 
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ผู้รับผิดชอบ           กระบวนการ           เอกสาร/สิ่งที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภามหาวทิยาลัย 
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

รายช่ือผู้สมควรด ารง
ต าแหนง่กรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มหาวทิยาลัยมหีนังสือ 
ถึง สกอ  .เพื่อด าเนนิการ  

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

B 

สภามหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

อธิการบดี/ 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 24) 
 
 
 
 
 
 
หนังสือถึง สกอ  .และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
(ภาคผนวก 2 เอกสารหมายเลข 25) 
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ภาคผนวก 2 

ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับ 

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ว่าด้วยคุณสมบัต ิหลกัเกณฑ์ และวธีิการสรรหา 

กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

----------------- 
  เพ่ืออนุวตัตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติั หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑ เม่ือวนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑ ขอ้บงัคับน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบัน้ี 
   “มหาวิทยาลยั”  หมายความวา่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
   “คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา่ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยั 
              ผูท้รงคุณวฒิุ 
  ขอ้ ๔ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิไม่นอ้ยกว่า 
หน่ึงร้อยหา้สิบวนั หรือในกรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระ 
ให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือท าหนา้ท่ีสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิตาม
ขอ้บงัคบัน้ี 
  ขอ้ ๕ ใหค้ณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย 
   ๕.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทหวัหนา้ส่วนงาน จ านวน ๒ คน 
   ๕.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยป์ระจ า จ านวน ๓ คน 
   ๕.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทพนักงานมหาวิทยาลยัท่ีมิใช่คณาจารยป์ระจ า 
จ านวน ๑ คน 
   ๕.๔ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยั 
   ๕.๕ ประธานสภาพนกังาน 
   ๕.๖ นายกสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
   ๕.๗ กรรมการจากผูด้  ารงต าแหน่งคณบดี ผูอ้  านวยการสถาบนั จ านวน ๒ คน 
   ๕.๘ กรรมการจากผูด้  ารงต าแหน่งศาสตราจารยป์ระจ า ๑ คน 
 
 

เอกสารหมายเลข 12 
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   ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลยัเป็นประธานเรียกประชุมคณบดีและผูอ้  านวยการสถาบนั 
เพ่ือใหท่ี้ประชุมเลือกกนัเอง โดยไม่ใหป้ระชาสัมพนัธ์หรือหาเสียงให้กบัตนเองหรือผูอ่ื้น เพ่ือให้ไดก้รรมการตามขอ้ 
๕.๗ 
   ให้สภาวิชาการประชุมเพ่ือคดัเลือกศาสตราจารยป์ระจ าจากบญัชีรายช่ือของศาสตราจารย์
ประจ าทั้งมหาวิทยาลยั โดยไม่ใหเ้ลือกจากกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือใหไ้ดก้รรมการตามขอ้ ๕.๘ 
   ใหก้รรมการตามวรรคหน่ึง เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
   ให้หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลยัเป็นเลขานุการ และเจา้หน้าท่ีของส านักงานสภา
มหาวิทยาลยัเป็นผูช่้วยเลขานุการ 
   ในกรณีท่ีนายกสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ิน ให้สมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่แต่งตั้ง
ผูแ้ทนสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่คนหน่ึง ซ่ึงไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ิน เป็นกรรมการสรรหาแทน 
  ขอ้ ๖ ผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
   ๖.๑ เป็นผูท้รงคุณวฒิุและทรงคุณธรรมเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
   ๖.๒ มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในดา้นใดดา้นหน่ึง 
หรือหลายดา้น เพ่ือประโยชนต่์อการพฒันามหาวิทยาลยั 
   ๖.๓ มีความสนใจ และเขา้ใจระบบการศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลยั 
   ๖.๔ มีสถานภาพทางสังคมและมีศักยภาพท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
   ๖.๕ สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่งานมหาวิทยาลยัตามสมควรแก่ต าแหน่งหนา้ท่ี 
   ๖.๖ ไม่เป็นผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
   ๖.๗ ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือกลุ่ม
การเมืองทอ้งถ่ิน 
   ๖.๘ ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งในองค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
   ๖.๙ ไม่เป็นผูท่ี้มีประวติัด่างพร้อย หรือมีมลทินมวัหมอง 
   ๖.๑๐ ไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงว่าเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใน
กิจการท่ีมีประโยชน์ขดัแยง้กบักิจการของมหาวิทยาลยั เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้โดยสุจริตในหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั หรือ
บริษทัมหาชนจ ากดั เพ่ือประโยชนแ์ห่งการลงทุนตามปกติ 
  ขอ้ ๗ วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
  ใหมี้การเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 
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   ๗.๑ ให้คณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน หรือคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานในกรณีท่ีไม่มี
คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ    
ส่วนงานละหา้ช่ือ 
   ๗.๒ ให้สภาพนักงานประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานเพ่ือเสนอช่ือผูส้มควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ จ านวนหา้ช่ือ 
   ๗.๓ ให้คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ จ านวนหา้ช่ือ 
   ๗.๔ ให้สมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ือ
เสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ จ านวนหา้ช่ือ 
   ๗.๕ ใหก้รรมการสภามหาวิทยาลยัแต่ละคนเสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ คนละหน่ึงช่ือ 
  ในการเสนอช่ือดงักล่าวขา้งตน้ให้เสนอช่ือพร้อมขอ้มูลประวติั ผลงาน ประสบการณ์ และความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ใหค้ณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณา 
  ขอ้ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบติั ประมวลประวติั ประสบการณ์ และผลงาน 
พร้อมทั้งพิจารณากลัน่กรองรายช่ือและพิจารณาคดัเลือกเพ่ือใหไ้ดผู้ท่ี้เหมาะสมท่ีสุดจ านวนไม่นอ้ยกว่าสิบหา้ช่ือและ
จดัท าบญัชีรายช่ือ โดยเรียงรายช่ือตามล าดบัของผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิใหแ้ลว้
เสร็จไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนัก่อนวนัส้ินสุดวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุในขณะนั้น 
  ในจ านวนผูท่ี้เหมาะสมท่ีสุดสิบห้ารายช่ือดงักล่าว อย่างน้อยควรมีผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของมหาวิทยาลยั อาทิเช่น ดา้นกฎหมาย ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้น
บริหารองคก์ร ดา้นบริหารการเงิน ดา้นการวิจยั ดา้นบริหารจดัการ และดา้นการศึกษา 
  ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาทาบทามความสมคัรใจของผูมี้รายช่ือตามวรรคหน่ึงตามล าดบั
จนกวา่จะครบจ านวนดว้ยลายลกัษณ์อกัษร เม่ือไดร้ายช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ
ครบสิบห้าคน หรือครบจ านวนท่ีว่างลงแลว้ ใหม้หาวิทยาลยัด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งต่อไป 
พร้อมทั้งรายงานนายกสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ 
  ขอ้ ๙ ในการเสนอช่ือตามขอ้ ๗ การพิจารณากลัน่กรองและคดัเลือกตามขอ้ ๘ ตอ้งมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุจ านวนหน่ึงคนท่ีคดัเลือกจากบญัชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ 
  ขอ้ ๑๐ ในกรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้
ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างนั้น ใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่
วนัท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง เวน้แต่วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิเหลืออยู่น้อยกว่าเกา้สิบวนัจะไม่
ด าเนินการสรรหาก็ได ้และเม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งแทนแลว้ ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
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  ขอ้ ๑๑ เม่ือครบหน่ึงปีหกเดือนนบัแต่ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิในคร้ังแรก ให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิจ านวนก่ึงหน่ึงพน้จากต าแหน่งโดย
วิธีการจบัฉลาก กรณีมีเศษให้นับเป็นหน่ึงคน และให้ด าเนินการสรรหากรรมการทดแทนใหม่ให้ครบตามจ านวน
ดงักล่าว 
  ขอ้ ๑๒ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหม่อีกได ้
  ขอ้ ๑๓ การพน้จากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ เป็นไปตามมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ขอ้ ๑๔ เพ่ือประโยชน์และให้การด าเนินการสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผูท้รงคุณวฒิุเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ใหค้ณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนด หลกัเกณฑ ์และวิธีการเพ่ิมเติมไดเ้ท่าท่ี
จ าเป็น โดยตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี และรายงานใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ 
  ขอ้ ๑๕ ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
    ประกาศ ณ วนัท่ี           มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
        
 
          (ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณเกษม  วฒันชัย) 
               นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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กรอบเวลาในการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง   
ขั้นตอน วัน / เดือน / ป ี การด าเนินงาน 

๑ 28 มกราคม 2560 สภามหาวทิยาลัยมีมติเห็นชอบในหลกัการให้แตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหนง่ที่ว่างลง 

2 11 กุมภาพันธ์ 2560 นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหนง่ที่ว่างลง 

3 ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 13.30 น. 

 

เชิญประชุมคณะกรรมการสรรหา  คร้ังที่ ๑ เพื่อพิจารณา 
-  เลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่  เปน็ประธานกรรมการสรรหา  
-   ก าหนดกรอบเวลา  เพื่อใหส้่วนงาน สภาพนักงาน คณะกรรมการสง่เสรมิมหาวิทยาลัย สมาคม

นักศึกษาเก่าฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
-   ก าหนดแบบเสนอชื่อ 
-   ก าหนดหลกัเกณฑก์ารกลั่นกรอง  
***คณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธกีารเพิ่มเติมได้เท่าที่จ าเป็น โดยต้องไมข่ัด

หรือแย้งกับข้อบังคับนี ้รวมทัง้ให้มีอ านาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการสรรหา และรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ*** 

4 จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  
ถึง 

ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 
 

 ประธานกรรมการสรรหาแจ้งผู้มีสทิธิเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการ
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
- นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหนง่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบเสนอชื่อ 
- ส่วนงาน สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสรมิฯ สมาคมนักศึกษาเก่าฯ  เสนอชื่อผู้สมควรด ารง

ต าแหนง่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบเสนอชื่อ      โดยผ่านความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการบรหิารประจ าส่วนงาน ที่ประชุมสภาพนกังาน ทีป่ระชุมคณะกรรมการส่งเสรมิฯ หรือที่
ประชมุคณะกรรมการสมาคมนักศกึษาเก่า  แล้วแตก่รณี  

5 ศุกร์ที่ 7 เมษายน ๒๕60 
เวลา 13.30 น. 

คณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหนง่ที่ว่างลง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และประมวลข้อมูลตา่ง 
ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และความเชีย่วชาญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคับ เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ 

6 อังคารที่ 18 เมษายน 2560 
เวลา 13.30 น. 

 
 

ประชุมคณะกรรมการสรรหา คร้ังที่ ๒ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้าม ประมวลประวัติ 
ประสบการณ์ และผลงาน พรอ้มพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด 
จ านวน 1 ชื่อ และเหตุผลสนับสนนุวา่เป็นผู้ที่เหมาะสม มคีวามรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

7  พุธที่ 19 เมษายน 2560 ประธานกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใจเป็นลายลกัษณอ์ักษรจ านวน ๑ ชื่อ  

8 หลังตอบรับการทาบทาม 

-ฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการทาบทาม และ(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา   คร้ังที่ 2 
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาฯ รายงานต่ออธิการบดีเพื่อทราบ และรายงานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
น า เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕(๑๐) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

9 เสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

10 จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕60 
 

มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่
ว่างลง ไปยัง สกอ. เพื่อด าเนินการน าความกราบบงัคมทูล เพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แตง่ตั้ง (คาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ ๒ เดือน) และแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

เอกสารหมายเลข 13 
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ที่ ศธ  6591/                                                      มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 239 ต าบลสเุทพ อ าเภอเมือง 
 ดังหวัจเชียงใหม่  ๕๐๒๐๐ 

                                     ………………..25……. 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะหร์ายชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการอุจมศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาจ้วย ๑  .ส าเนาข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ พ .ศ .1552  
  ๒  .ส าเนาประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ 
   ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
 จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่
วันท่ี ..............................ด านวน.......ท่าน ดะจ ารงต าแหน่งครบ  3  ปี ตามวาระในวันที่ ............................รึ่งในด านวนนี้มีกรรมการ

ที่มาดากการเสนอของคณะกรรมการการอุจมศึกษา ด านวน 2 ท่าน คือ...............................  

 ในการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทจแทนกรรมการที่ดะครบวาระการจ ารงต าแหน่ง ดะต้อง
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิดากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุจมศึกษาเสนอด านวนหนึ่งคน ตามความในมาตรา 12 วรรคสองแห่ง

พระราชบัชชัตมิหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ .1552 รึ่งในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ครั้งก่อน เมื่อ พ .ศ .1552 คณะกรรมการการอุจมศึกษาไจ้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน……….ท่าน คือ 

...........................................................และ..........................................................และคณะกรรม การสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวนั้น ไจ้คัจเลือก ......................................................เป็นผูส้มควรจ ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 เพื่อให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นไปตามบทบัชชัติ
ของกฎหมายจังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดึงขอความกรุณาคณะกรรมการการอุจมศึกษาพิดารณาและแด้งรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบจ้วย เพื่อที่
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดะไจ้จ าเนินการสรรหาตามความใน
ข้อบังคับต่อไป 

 ดึงเรียนมาเพื่อโปรจพิดารณา  
 
                 ขอแสจงความนับถือ 
 
                    (……………………………………………….) 
            อธิการบจีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
โทร. (053) - 94๒๖๓3, 943030 
โทรสาร (053) 943028 
E- mail : cmuco@cmu.ac.th 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน    ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  โทร. 41633, 43030, 43025  โทรสาร 43012                                     

ที ่  ศธ 6592/ วันที่                
เรื่อง    พิดารณาคัจเลอืกศาสตราดารย์ประด าของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกรรมการสรรหากรรมการ            

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุ ิ

เรียน ผู้อ านวยการส านักพฒันาคณุภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการสภาวชิาการ 

จ้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัชชัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 1552 ด านวน................ราย ที่ทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่............................. ดะ
จ ารงต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระในวันที่.............................................       รึ่งดะต้องมีการสรรหาทจแทน
ต าแหน่งที่ดะครบวาระจังกล่าว 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวฒุ ิพ.ศ. 1552 ข้อ 5 วรรคสาม ก าหนดให้สภาวิชาการ ประชุมเพื่อ
คัดเลือกศาสตราจารย์ประจ าจากบัญชีรายชื่อของศาสตราจารยป์ระจ าทั้งมหาวิทยาลยั   

 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จังนั้น เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เป็นไป
จ้วยความเรียบร้อย ดึงขอเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาวิชาการพิจารณาคัดเลือกศาสตราจารย์ประจ าที่
มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ จ านวน 1 คน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ หากสภาวิชาการพิดารณาคัจเลือกศาสตราดารย์ประด าจังกล่าวแล้ว 
โปรดแจ้งชื่อให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วจ้วย ดักขอบคุณยิ่ง 

ดึงเรียนมาเพื่อโปรจพิดารณา 
 
 
 

(.............................................................) 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน    ส านักงานสภามหาวทิยาลัย  โทร. 41633, 43030, 43025   โทรสาร 43012                                     

ที ่  ศธ 6592/ว วันที่               
เรื่อง  ขอเชิชประชุมเพื่อเลือกคณบจ/ีผู้อ านวยการสถาบัน เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน คณบจ/ีผู้อ านวยการสถาบัน 

จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน.........ราย ที่ทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่
.............................. ดะจ ารงต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระ ในวันท่ี............................................ รึ่งมหาวิทยาลัยดะต้องมีการสรรหา
ทจแทนต าแหน่งที่ดะครบวาระนี้ 

โจยที่ข้อ  5  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนจองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
ไว้จังน้ี   

“ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบจ้วย 
 5.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน ด านวน 1 คน 
 5.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาดารย์ประด า ด านวน 3 คน 
 5.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาดารย์ประด า  ด านวน 

2 คน 
 5.4 ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย 
 5.5 ประธานสภาพนักงาน 
 5.6 นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 5.7 กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน จ านวน 2 คน 
 5.2 กรรมการดากผู้จ ารงต าแหน่งศาสตราดารย์ประด า ด านวน 2 คน” 
ข้อ 5 วรรคสอง  “ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเรียกประชุมคณบดีและผู้อ านวยการ

สถาบันเพ่ือให้ท่ีประชุมเลือกกันเอง โจยไม่ให้ประชาสัมพันธ์หรือหาเสียงให้กับตนเองหรือผู้อื่น เพ่ือให้ได้กรรมการตามข้อ 5.7 

 เพื่อให้การจ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง เป็นไปจ้วยความ
เรียบร้อย ดึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนงาน ประกอบจ้วย คณบจีทุกคณะ/วิทยาลัย ด านวน 13 คน และ
ผู้อ านวยการสถาบัน 3 คน  ใน  ณ ห้องประชุม
....................................... เพ่ือเลือกคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน จ านวน 2 คน เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

ดึงเรียนมาเพื่อโปรจทราบ  และเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่จังกล่าวข้างต้นจ้วย 
ดักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(............................................................) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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แนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนเพ่ือเลือกคณบดี /ผู้อ านวยการสถาบัน  
เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

      )2 (  กรณีที่ไม่มีผู้จ ารงต าแหน่งคณบจี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้รักษาการแทนมีสิทธิ
ลงคะแนนไจ้ ตามหลักการของการรักษาการแทน แต่ไม่สามารถไจ้รับเลือก 
    )1  ( กรณีที่คณบจี ผู้อ านวยการสถาบัน ไม่มาประชุมผู้รักษาการแทนมีสิทธิลงคะแนนไจ้  
ตามหลักการของการรักษาการแทน 
    )3  ( กรณีที่คณบจี ผู้อ านวยการสถาบัน ไม่มาประชุม และมอบหมายให้รองคณบจี ผู้ช่วย
คณบจี รองผู้อ านวยการสถาบัน มาประชุมแทน แล้วแต่กรณี ดะต้องมีการมอบหมายเป็นหนังสือ            
ดึงดะลงคะแนนไจ้2 ตามความในข้อบังคับฯ ว่าจ้วยการรักษาการแทน การมอบอ านาดให้ปฏิบัติการแทนฯ 
พ .ศ .๒๕๕๒  ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๖ 
   )4 ( การลงคะแนน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ไจ้ดัจท าบัตรลงคะแนนไว้แล้ว รึ่งสามารถ
เลือกได้ไม่เกิน   2  คน    จังนั้น การลงคะแนนเลือกควรหารือที่ประชุมก่อนว่ากรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันมากกว่า 2 คน จะปฏิบัติอย่างไร 
    

--------------------------- 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่                        / ๒๕........... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

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

 ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน.......ราย จะด ารงต าแหน่งครบก าหนด ๓ ปี 

ตามวาระ ในวันที่........................... 

 เพื่อให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ....................เมื่อวันที่ ..................................         

จงึแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

1. ............................................................ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน    กรรมการ 

2. ............................................................ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน    กรรมการ 

3. ............................................................ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

4. ............................................................ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

5. ............................................................ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

6. ............................................................      
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ที่มใิช่คณาจารย์ประจ า     กรรมการ 
7. ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  

  (............................................................)     กรรมการ 

เอกสารหมายเลข 17 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

100 

8. ประธานสภาพนักงาน  

  (............................................................)     กรรมการ 

9. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  (............................................................)     กรรมการ 

10. ............................................................ 

     ผูด้ ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน     กรรมการ 

11. ............................................................ 

 ผูด้ ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน     กรรมการ 

12. ............................................................ 

 ศาสตราจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย     กรรมการ 

 ๑๓.  หัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย     เลขานุการ 

 ๑๔.   หัวหนา้งานนโยบายและประเมินผล   ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผูช่้วยเลขานุการ 

 15.  หัวหนา้งานบริหารธุรการทั่วไป   ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผูช่้วยเลขานุการ 

 16. ............................................................ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผูช่้วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน

ต าแหน่งที่จะครบวาระ โดยด าเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ 
 

    สั่ง  ณ  วันที่          ………………………พ.ศ. ๒๕……… 
 

 

 

       (.........................................................) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน    ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 41633, 43030, 43025  โทรสาร 43012                                     

ที ่  ศธ 6592/ว วันที่                
เรื่อง   ขอเชิชประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 

เรียน คณะกรรมการสรรหาฯ 

จ้วยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งท่ี.............เมื่อวันที่.................................. มีมติ
แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือทจแทนกรรมการที่ดะจ ารงต าแหน่ง
ครบวาระ 3 ปี ในวันที่............................ด านวน..............ราย  

เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทจแทนกรรมการที่ดะจ ารงต าแหน่ง
ครบวาระเป็นไปจ้วยความเรียบร้อย  เลขานุการดึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ครั้งที่ 1  

 ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังมีระเบียบวาระการ
ประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่จังกล่าวข้างต้นจ้วย ดัก
เป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(................................................) 
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ครั้งที่ ๑ 
วัน..........................................  เวลา ......................น. 

ณ ห้องประชุม............................. 
ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

................................  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
 สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง   พิจารณา 
 ๒.๑  เลือกประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๒  พิดารณาร่างก าหนจเวลาในการจ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๓  พิดารณาร่างแบบเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๒  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลผู้ไจ้รับการเสนอชื่อให้จ ารง 
                                    ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
             
 ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่อง   อ่ืนๆ   (ถ้ามี) 
  

----------------------- 
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เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  2.1 

เลือกประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
----------------- 

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่....../15......  เมื่อวันที่............................................
ไจ้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น 
 ข้อ  5  วรรคสามแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 ก าหนดว่า  “ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา” 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 ขอเสนอที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 

............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
 
 

----------------------------- 
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เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  2 .2 
พิจารณาร่างก าหนดเวลาในการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

----------------------- 
 
 จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัชชัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑   
ที่ทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้ง   ตั้งแต่วันที่ ..............................ด านวน.........ท่าน ดะจ ารงต าแหน่งครบ
ก าหนจ ๓ ปี ตามวาระ ในวันที่................................ ไจ้แก่ 

(๑)  ..................................... 
(๒)  ..................................... 
(๓)  ..................................... 
(๒)  ..................................... 
(๕)  ..................................... 
(๖)  ..................................... 
(๗)  ..................................... 
(๘)  .....................................  

 เลขานุการดึงขอเสนอร่างกรอบเวลาในการจ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนต าแหน่งที่ดะครบวาระ  จังนี้ 
 
ขั้นตอน วัน / เดือน / ปี การด าเนินงาน 

๑ อาทิตย์ที่ ๒๖ 
มิ.ย. ๒๕๕๙ 

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือท าหน้าที่สรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน ๑๒ ท่าน โจยมีหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
เป็นเลขานุการ   

๒ ดันทร์ที่ ๒  ก.ค. 
๒๕๕๙ 

เชิชประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ   เพ่ือพิดารณา 
-  เลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง  เพ่ือเป็นประธานกรรมการสรรหา  
-  ก าหนจกรอบเวลา  เพ่ือให้ส่วนงาน สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่าฯ  เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ด านวนส่วนงาน/ องค์กรละ ๕ ชื่อ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด านวน ๑ ชื่อ 
-   ก าหนจแบบเสนอชื่อ 
-   ก าหนจหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง  
***คณะกรรมการสรรหาสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ิมเติมได้เท่าท่ี
จ าเป็น โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจวินิจฉัยเกี่ยวกับการ
สรรหา และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ*** 
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ขั้นตอน วัน / เดือน / ปี การด าเนินงาน 
 ๓ พุธที่ 6 ก.ค.  

ถึง 
ศุกร์ที่ ๒๖ ส.ค. 

๒๕๕๙ 

 ประธานกรรมการสรรหาแด้งส่วนงาน สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมฯ สมาคม
นักศึกษาเก่าฯ   และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบเสนอชื่อ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารประด าส่วนงาน ที่ประชุมสภาพนักงาน ที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า  แล้วแต่
กรณี  

๒ ดันทร์ที่ ๕ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

คณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลผู้ไจ้รับการเสนอชื่อให้จ ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวดสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และประมวล
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาชของผู้ที่ไจ้รับการเสนอชื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ  

๕ ดันทร์ที่ ๑๒ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

คณะกรรมการสรรหาตรวดสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ประมวลประวัติ 
ประสบการณ์ และผลงาน พร้อมพิดารณากลั่นกรองรายชื่อ และพิดารณาคัจเลือกผู้ที่
เหมาะสมที่สุจ ด านวนไม่น้อยกว่า ๘ ชื่อ และดัจท าบัชชีรายชื่อ รวมทั้งเหตุผล
สนับสนุนว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาชจ้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิดของมหาวิทยาลัย 

๖ อังคาร ที่ ๑๓ 
ก.ย. ๒๕๕๙ 

ประธานกรรมการสรรหาทาบทามความสมัครใดเป็นลายลักษณ์อักษรตามล าจับ
รายชื่อ ดนครบด านวน ๘ ท่าน และรายงานนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๕(๑๐) แห่ งพระราชบัชชัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗ เสาร์ที่ ๒๒ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

๘ ศุกร์ ที่ ๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ไปยัง สกอ. เพ่ือจ าเนินการน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ 
แต่งตั้ง (คาจว่าดะใช้เวลาประมาณ ๒ เจือน)  

 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาร่างกรอบเวลาการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น  หรือหากเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ก็ให้ใช้เป็นกรอบเวลาในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่จะครบวาระในคราวนี้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 

............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................................  

----------------------------- 
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เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 2.3 
พิจารณาร่างแบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

สรุปเรื่อง 
 ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 ก าหนจว่า 
 “ข้อ 7 วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  7.1 ให้คณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน หรือคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการ
บริหารประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานละห้า
ชื่อ 
  7.2 ให้สภาพนักงานประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานเพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าชื่อ 
  7.3 ให้คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าชื่อ 
  7.4 ให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ือเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าชื่อ 
  7.5 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละคนเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนละหนึ่งชื่อ 
   ในการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้นให้เสนอชื่อพร้อมข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความ
เหมาะสมอ่ืน ๆ ให้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณา” 

 เลขานุการดึงไจ้ดัจท าแบบเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ว่างลง เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิดารณา ประกอบจ้วย 2 ส่วน ไจ้แก่ 
 1.  ส่วนแรก เป็นใบปะหน้า มีข้อความที่ระบุว่าส่วนงาน โจยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ประด าส่วนงาน ไจ้ประชุมเพ่ือเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลงแล้ว ปรากฏผลจังนี้ 
  2. .............................................................. 
  1. ..............................................................  
  3. ..............................................................  
  4. .................................................... .......... 
  5. ..............................................................  
  ในตอนท้ายของแบบเสนอชื่อส่วนแรก ให้ลงชื่อหัวหน้าส่วนงานหรือผู้แทนองค์กรผู้เสนอชื่อ 
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 2. ส่วนที่สอง รึ่งดะแนบกับแบบเสนอชื่อส่วนแรก เป็นข้อมูลของผู้ไจ้รับการเสนอชื่อแต่ละราย รึ่ งดะมี 
5 แผ่นเท่ากับด านวนผู้ไจ้รับการเสนอชื่อ ดะมีข้อมูลประกอบจ้วย 
  2. ประวัติ 
  1. ผลงาน/ประสบการณ์ 
  3. ความเชี่ยวชาชจ้าน 
  4. ความเหมาะสมอื่น ๆ และเหตุผลสนับสนุน 
 ทั้งนี้ แบบเสนอชื่อนี้ให้ใช้ส าหรับสภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย และสมาคมนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ้วย โจยปรับข้อความในส่วนแรกให้สอจคล้องกับองค์กรแต่ละองค์กร ส่วนแบบเสนอชื่อ
ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเนื้อหาคล้ายกันเพียงแต่ให้เสนอชื่อเพียงชื่อเจียว 

 โจยที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ดะมีหนังสือแด้งเวียนไปยังผู้มีสิทธิเสนอชื่อ (ตามข้อ 7.2 – 7.5 
ของข้อบังคับฯ) พร้อมแนบแบบเสนอชื่อและข้อมูลอ่ืน ๆ จังนี้ 
 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามความในข้อ 6 และข้อ 2 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ 
 1.  ส าเนาพระราชบัชชัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 1552 ข้อ 15 ที่ก าหนจอ านาดและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 
 3.  รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุจปัดดุบัน และวาระการจ ารงต าแหน่ง 

 โจยให้ส่วนงาน/องค์กร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อให้จ าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่วางลง โจยส่งเป็นเรื่อง “ปกปิจ” มายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
ภายในวัน............................................... 

 อนึ่ง ส าหรับการเสนอชื่อของส านักงานมหาวิทยาลัย รึ่งเป็นส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะนั้น ข้อบังคับ
ฯ ไม่ไจ้ก าหนจว่าดะให้เสนอชื่อโจยวิธีใจ รึ่งที่ผ่านมานั้นส านักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดะมีมติเป็นครั้งคราว ให้ส านักงานมหาวิทยาลัยเสนอชื่อโจยผ่านความเห็นชอบของ
ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัจส านักงานมหาวิทยาลัย (ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน) และมีหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานการตรวดสอบภายในเข้าร่วมประชุม
จ้วย จังนั้น ในการเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
ในคราวนี้ สมควรให้ส านักงานมหาวิทยาลัยเสนอชื่อโจยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานใน
ส านักงานมหาวิทยาลัยเช่นที่เคยปฏิบัติ 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 1. ให้ความเห็นชอบแบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่เสนอ ดังมีรายละเอียดในร่างแบบเสนอชื่อแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 2. ให้ส านักงานมหาวิทยาลัยเสนอชื่อโดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานใน
ส านักงานมหาวิทยาลัยเช่นที่เคยปฏิบัติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

------------------- 
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เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 2.4 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อว่าสมควรด ารงต าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
----------------- 

 
สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้การพิดารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ต าแหน่งที่ว่างลงเป็นไปจ้วยความเรียบร้อย เลขานุการขอเรียนเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการ
ประมวลข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อว่าสมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนต าแหน่งที่ว่างลงในเบื้องต้นก่อน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมต่อไป   
 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ควรจะมี จ านวน 3-5 คน  เพ่ือท าหน้าที่ตรวดสอบคุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามให้เป็นไปตามข้อบังคับ   และประมวลข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามความ ข้อ 2 วรรค 1       ก่อนน าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ พิดารณา รึ่งข้อ 2 วรรค 1 ของข้อบังคับฯ ก าหนจว่าในด านวนผู้ที่เหมาะสมที่สุจ 
ควรมีผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาชจ้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิดของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น  

จ้านกฎหมาย  
จ้านบริหารงานบุคคล  
จ้านบริหารองค์กร  
จ้านบริหารการเงิน  
จ้านการวิดัย  
จ้านบริหารดัจการ  
และจ้านการศึกษา  

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อว่าสมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ว่างลง และมอบหมายให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

------------------- 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-941633, 943030 โทรสาร 053-943012                                     

ที ่  ศธ 6592/ วันที่                
เรื่อง   การเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กราบเรียน นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน......ราย ดะจ ารงต าแหน่งครบก าหนจ  
3 ปี ตามวาระ ในวันที่ ..................................   เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ดะครบวาระเป็นไปจ้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่................................... มีมติเห็นชอบให้แด้งคณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่า 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
ก าหนจในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 

ในฐานะที่ท่านมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อ 7.5 ของข้อบังคับฯ จังกล่าว ดึงขอเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ไป
ยังประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลั ย เชี ย ง ใหม่  139 ถ .ห้ วยแก้ ว  ต . สุ เทพ อ . เมื อ ง  ด . เชี ยง ใหม่  50100 

 จ้วย 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจพิดารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปจ้วย ดักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(....................................................) 
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.25...... 

 

 ข้าพเจ้า......................................................................................นายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่   

ขอเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิดังมีรายละเอยีด ดังนี้ 

ข้อ 1  ขอเสนอชื่อ............................................................................................................................ 

ข้อ 2 ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีข้อมูลประวัติ  ผลงาน  ประสบการณ์  และความเหมาะสมอื่นๆ รวมท้ังเหตุผล

สนับสนุนวา่เป็นผู้มคีวามเหมาะสม ดังนี ้

  (๑)  ข้อมูลประวัต.ิ............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

         สถานท่ีติดต่อ/โทรศัพท์................................................................................................................ 

  (๒)  ผลงาน/ประสบการณ์..................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

  (๓)  ความเชี่ยวชาญดา้น..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

  (๔)  ความเหมาะสมอื่นๆ รวมท้ังเหตุผลสนับสนุนวา่เป็นผู้มคีวามเหมาะสม.......................................... 

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

       ลงช่ือ...................................................... 

(....................................................) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

วันท่ี.........../......................./ 25..... 

 
 

(บรัหำ ส นรยกบภรมหรวทิยรล ยเชยีงใหม่) เอกสารหมายเลข 19/1 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-941633, 943030 โทรสาร 053-943012                                     

ที ่  ศธ 6592/ว วันที่                
เรื่อง   การเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรียน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน......ราย ดะจ ารงต าแหน่งครบก าหนจ  
3 ปี ตามวาระ ในวันที่...................................  เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ดะครบวาระเป็นไปจ้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1559 มีมติเห็นชอบให้แด้งคณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่า 
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ ส น อ ชื่ อ ผู้ ส ม ค ว ร จ า ร ง ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ก าหนจในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 

ในฐานะที่ท่านมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อ 7.5 ของข้อบังคับฯ จังกล่าว ดึงขอเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ไป
ยั ง ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ส า นั ก ง า น 
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 139 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง ด.เชียงใหม่ 50100 

 จ้วย 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจพิดารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปจ้วย ดักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(...................................................) 
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 19/2 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

112 

 
แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.25........ 

 

 ข้าพเจ้า......................................................................................กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่   

ขอเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิดังมีรายละเอยีด ดังนี้ 

ข้อ 1  ขอเสนอชื่อ............................................................................................................................ 

ข้อ 2 ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีข้อมูลประวัติ  ผลงาน  ประสบการณ์  และความเหมาะสมอื่นๆ รวมท้ังเหตุผล

สนับสนุนวา่เป็นผู้มคีวามเหมาะสม ดังนี ้

  (๑)  ข้อมูลประวัติ................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

         สถานท่ีติดต่อ/โทรศัพท์................................................................................................................. 

  (๒)  ผลงาน/ประสบการณ์..............................................................................................................…… 

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

  (๓)  ความเชี่ยวชาญดา้น..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

  (๔)  ความเหมาะสมอื่นๆ รวมท้ังเหตุผลสนับสนุนวา่เป็นผู้มคีวามเหมาะสม.......................................... 

........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

    

       ลงช่ือ...................................................... 

(....................................................) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

วันท่ี.........../......................./ 25...... 

 
 
 

บรัหำ ส) กำำมกรำบภรมหรวทิยรล ยเชยีงใหม่( เอกสารหมายเลข 19/3 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  โทร. 41633, 43030, 43025 โทรสาร 43012                                     

ที ่  ศธ 6592/ว วันที่                
เรื่อง   การเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรียน คณบจี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการส านัก 

จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน........ราย ดะจ ารงต าแหน่งครบก าหนจ  
3 ปี ตามวาระ ในวันที่........................ .........  เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ดะครบวาระเป็นไปจ้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1559 มีมติเห็นชอบให้แด้งคณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และส านักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ก าหนจในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 

ในฐานะที่ส่วนงานนี้ มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 7.2 ของข้อบังคับฯ จังกล่าว ดึงขอเรียนมาเพ่ือ โปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนงานและให้
ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 

ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ้วย 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจพิดารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปจ้วย ดักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(.....................................................) 
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 19/4 



ภาคผนวก 2 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ.25...... 
 

 คณะกรรมการบริหารประจ า....................................................................................................... 
      (ชื่อคณะ/วทิยาลัย/บัณฑิตวทิยาลัย/สถาบัน/ส านัก) 

ในคราวประชุม ครั้งที่................/25......  เมื่อวันที่.........เดือน........................................ พ.ศ. 25...... 
ได้ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ผลปรากฏ 
ดังนี้ 
  
 1.  .......................................................................... 
 
 2. .......................................................................... 
 
 3. .......................................................................... 
 
 4. .......................................................................... 
 
 5. .......................................................................... 
 
 ดังมรีายละเอียดข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ ์และความเหมาะสมอื่น ๆ แนบมาพรอ้มนี้ 
 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................... 
      (....................................................) 

คณบดี/ผู้อ านวยการ.................................................................. 
วันที่.........../......................./ 25....... 

 
 
 
 
 
 
 

(บรัหำ ส บ่วนงรน)  เอกสารหมายเลข 19/5 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

115 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  โทร. 41633, 43030, 43025 โทรสาร 43012                                     

ที ่  ศธ 6592/ วันที่                
เรื่อง   การเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรียน ประธานสภาพนักงาน 

จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน........ราย ดะจ ารงต าแหน่งครบก าหนจ  
3 ปี ตามวาระ ในวันที่ .........................................  เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ดะครบวาระเป็นไปจ้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1559 มีมติเห็นชอบให้แด้งคณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และส านักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ก าหนจในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 

ในฐานะที่สภาพนักงานมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 7.1 ของข้อบังคับฯ จังกล่าว ดึงขอเรียนมาเพ่ือโปรจพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาพนักงาน  ตามแบบ
เสนอชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  ไปยังประธาน
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 จ้วย 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจพิดารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปจ้วย ดักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(..........................................) 
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการสรรหา 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.25..... 

 
 สภาพนักงาน ในคราวประชุม ครั้งที่............./25....  เมื่อวันที่.......เดอืน............... พ.ศ. 25.... 
ได้ประชุมเพื่อเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้ 
  
 1.  .......................................................................... 
 
 2. .......................................................................... 
 
 3. .......................................................................... 
 
 4. .......................................................................... 
 
 5. .......................................................................... 
 
 ดังมรีายละเอียดข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ ์และความเหมาะสมอื่น ๆ แนบมาพรอ้มนี้ 
 
 
 
 

       ลงช่ือ...................................................... 
(....................................................) 

ประธานสภาพนักงาน 
วันที่.........../......................./ 25.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)บรัหำ สบภรพน กงรน( เอกสารหมายเลข 19/7 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-941633, 943030 โทรสาร 053-943012                                     

ที ่  ศธ 6592/ วันที่                
เรื่อง   การเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรียน ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน........ราย ดะจ ารงต าแหน่งครบก าหนจ  
3 ปี ตามวาระ ในวันที่ ............................  เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่ง
ที่ดะครบวาระเป็นไปจ้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในคราว
ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่....................................มีมติเห็นชอบให้แด้งคณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่า และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ก าหนจ
ในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 

ในฐานะที่คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 7.3 ของข้อบังคับฯ จังกล่าว ดึงขอเรียนมาเพ่ือโปรจพิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 

ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 139 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง 
ด.เชียงใหม่ 50100  จ้วย 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจพิดารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปจ้วย ดักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(.................................................) 
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.25..... 

 
 คณะกรรมการสง่เสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ในคราวประชุม ครั้งที่............./25.....   
เมื่อวันที่.......เดือน................................. พ.ศ. 25...... ได้ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้ 
  
 1.  .......................................................................... 
 
 2. .......................................................................... 
 
 3. .......................................................................... 
 
 4. .......................................................................... 
 
 5. .......................................................................... 
 
 ดังมรีายละเอียดข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ ์และความเหมาะสมอื่น ๆ แนบมาพรอ้มนี้ 
 
 
 
 

       ลงช่ือ...................................................... 
(....................................................) 

ประธานกรรมการส่งเสริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันที่.........../......................./ 25...... 

 

  

บรัหำ ส) คณะกำำมกรำบง่เบำมิมหรวทิยรล ยเชยีงใหม่  (  เอกสารหมายเลข 19/9 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-941633, 943030 โทรสาร 053-943012                                     

ที ่  ศธ 6592/ วันที่                
เรื่อง   การเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรียน นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน.........ราย ดะจ ารงต าแหน่งครบก าหนจ  
3 ปี ตามวาระ ในวันที่ .............................  เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ดะครบวาระเป็นไปจ้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1559 มีมติเห็นชอบให้แด้งคณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่า 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
ก าหนจในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 

ในฐานะที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 7.4 ของข้อบังคับฯ จังกล่าว ดึงขอเรียนมาเพ่ือโปรจพิจารณา
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 

ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 139 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง 
ด.เชียงใหม่ 50100  จ้วย 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจพิดารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปจ้วย ดักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 
 (.................................................)  

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.25.... 

 
 คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่.........../25.... 
เมื่อวันที่.........เดอืน......................................... พ.ศ. 25..... ได้ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้ 
  
 1.  .......................................................................... 
 
 2. .......................................................................... 
 
 3. .......................................................................... 
 
 4. .......................................................................... 
 
 5. .......................................................................... 
 
 ดังมรีายละเอียดข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ ์และความเหมาะสมอื่น ๆ แนบมาพรอ้มนี้ 
 
 
 
 

       ลงช่ือ...................................................... 
(....................................................) 

นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันที่.........../......................./ 25..... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรัหำ ส) บมรคมน กศกึษรเกร่มหรวทิยรล ยเชยีงใหม่( 
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คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  โทร. 41633, 43030, 43025 โทรสาร 43012                                     

ที ่  ศธ 6592/ วันที่                
เรื่อง   การเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย  

จ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน.........ราย ดะจ ารงต าแหน่งครบก าหนจ  
3 ปี ตามวาระ ในวันที่ .............................  เพ่ือให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งที่ดะครบวาระเป็นไปจ้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคราวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1559 มีมติเห็นชอบให้แด้งคณะ สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และส านักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ก าหนจในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 

ในฐานะที่ส านักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดึงขอเรียนมาเพ่ือโปรจพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยและให้ผ่าน
ความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัย รึ่งประกอบจ้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานมหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการส านักงานในส านักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานการตรวดสอบภายใน และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตามแบบเสนอชื่อที่แนบมา
พร้อมนี้ ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จ้วย 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจพิดารณา และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปจ้วย ดักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(............................................) 
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.25...... 

 
     ส านักงานมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัยใน
คราวประชุม ครั้งที่................./25......  เมื่อวันที่.........เดือน......................................... พ.ศ. 25..... 
ได้ประชุมเพื่อเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้ 
  
 1.  .......................................................................... 
 
 2. .......................................................................... 
 
 3. .......................................................................... 
 
 4. .......................................................................... 
 
 5. .......................................................................... 
 
 ดังมรีายละเอียดข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ ์และความเหมาะสมอื่น ๆ แนบมาพรอ้มนี้ 
 
 
 
 

       ลงช่ือ...................................................... 
(....................................................) 
ผูอ้ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

    วันที่.........../......................./ 25...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัรหำ ส) บัรน กงรนมหรวิทยรล ย( 
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ใช้แนบกับแบบเสนอช่ือส ำหรับส่วนงำน/สภำพนักงำน/คณะกรรมกำรส่งเสริมมหำวิทยำลัย/สมำคมนกัศึกษำเก่ำฯ/ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

 
ข้อมูลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(พ.ศ.25.......) 

-------------- 
 
คนที่......... ชื่อ-สกุล............................................................................................................................... 
 

      (๑)  ข้อมูลประวัต.ิ................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

            สถานท่ีติดต่อ/โทรศัพท์................................................................................................. 

  (๒)  ผลงาน/ประสบการณ์.....................................................................................................  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

  (๓)  ความเชี่ยวชาญดา้น....................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

  (๔)  ความเหมาะสมอื่นๆ รวมท้ังเหตุผลสนับสนุนวา่เป็นผู้มคีวามเหมาะสม............................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 

-------------------- 
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(ส ำเนำ) 

พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2551 

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

ฯ ล ฯ 
 มาตรา 25  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีก ากับดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมี
อ านาจและหนา้ที่ ดังนี ้
 (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัตแิผนพัฒนาของมหาวทิยาลัยเกี่ยวกับการด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ 
 (2) ออกข้อบังคับว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล ข้อบังคับว่าดว้ยสิทธิและสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย 
 (3) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและอาจ
มอบหมายให้สว่นงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและระเบียบส าหรับส่วนงานน้ัน เป็นเร่ือง ๆ ไปก็ได้ 
 (4) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ รวมท้ังการยุบ รวม เปลี่ยนแปลง และยกเลิกหลักสูตร 
 (5) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบการจัดการศึกษาร่วมของ
สถาบันการศึกษาชัน้สูง และสถาบันวิจัยอ่ืน 
 (6) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร รวมท้ังอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ ์
 (7) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการแบ่งหรือปรับปรุง
หนว่ยงานในส่วนงานดังกล่าว 
 (8) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวทิยาลัย ตลอดจนก าหนดนโยบายองค์กรดังกล่าว 
 (9) อนุมัตกิารตัง้งบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจา่ยของมหาวทิยาลัย 
 (10) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวทิยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิอธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
 (11) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น          รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วน
งานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 40 
 (12) แตง่ตัง้และถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสง่เสริมมหาวทิยาลัย 
 (13) รับรองรายงานกิจการประจ าปขีองมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนัน้ต่อรัฐมนตรี 
 (14) ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัย 
 (15) แตง่ตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจ
หนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทน แล้ว
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 (16) ปฏบัิตหินา้ที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวทิยาลัยท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ 
 ให้สภามหาวทิยาลัยแถลงให้ผู้ปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัยทราบถึงผลการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยในรอบ
ปีท่ีผ่านมาและนโยบายในการด าเนนิการส าหรับชว่งตอ่ไปอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

ฯ ล ฯ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑  
------------------ 

 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อ  ๖  ผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามจังต่อไปนี้ 

๖.๑   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
๖.๒  มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาชในจ้านใจจ้านหนึ่งหรือหลายจ้าน 

เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๖.๓  มีความสนใด และเข้าใดระบบการศึกษาและภารกิดของมหาวิทยาลัย 
๖.๒  มีสถานภาพทางสังคมและมีศักยภาพที่ดะเอ้ือประโยชน์ต่อการจ าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
๖.๕  สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
๖.๖  ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๖.๗  ไม่เป็นผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือจ ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองหรือ        

กลุ่มการเมืองท้องถิ่น 
๖.๘  ไม่เป็นผู้จ ารงต าแหน่งในองค์กรที่ดัจตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูชหรือพระราชบัชชัติประกอบ

รัฐธรรมนูช 
๖.๙  ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติจ่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง 
๖.๑๐ ไม่มีพฤติกรรมที่แสจงว่าเป็นผู้มีส่วนไจ้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิดการที่มี

ประโยชน์ขัจแย้งกับกิดการของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นโจยสุดริตในห้างหุ้นส่วน บริษัทด ากัจ  
หรือบริษัทมหาชนด ากัจ เพ่ือประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 

 
ข้อ 8 วรรคสอง 

...ผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาชจ้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิดของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น  

จ้านกฎหมาย 
จ้านบริหารงานบุคคล  
จ้านบริหารองค์กร  
จ้านบริหารการเงิน  
จ้านการวิดัย  
จ้านบริหารดัจการ  
และจ้านการศึกษา 
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ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 
 1. ข้าราชการการเมือง หมายถึง ผู้จ ารงต าแหน่งต่างๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนจไว้ให้เป็นข้าราชการฝ่ายการเมือง รึ่ง
อาดดะเป็นผู้จ ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร เช่น นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีตามมาตรา 4 2 แห่งพระราชบัชชัติ
ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 1535 หรืออาดดะเป็นผู้จ ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองฝ่ายนิติบัชชัติ เช่น ที่ปรึกษาประด า
รัฐสภา หรือเลขานุการประธานรัฐสภาตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัชชัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 1522 หรืออาด
เป็นผู้จ ารงต าแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการประธานส ภา
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัชชัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 1512 
 2. ผู้ด ารงต าแหน่งการเมือง หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทั้งถ้อยค าอื่นในลักษณะเจียวกันนั้น หมายถึง ผู้
จ ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าที่อ านวยการบริหารประเทศ หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นจิน รึ่งเป็นถ้อยค าที่มีความหมายกว้างกว่า
ค าว่า “ข้าราชการการเมือง” โจยรวมถึงบรรจาผู้ที่รับผิจชอบงานจ้านการเมืองทั้งหมจ โจยงานการเมืองนั้นดะเป็นงานที่เกี่ยวกับ
การก าหนจนโยบาย (policy) เพื่อให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประด ารับไปบริหาร (administration) ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนจนั้น “ผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมือง” ดึงหมายถึงคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้จ ารงต าแหน่งอื่นที่มีลักษณะ
ท านองเจียวกัน2 
 ที่ประชุมใหช่คณะกรรมการกฤษฎีกา3 ไจ้ตอบข้อหารือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ ผู้จ ารง
ต าแหน่งทางการเมือง เห็นว่า ตามที่ท่ีประชุมใหช่คณะกรรมการร่างกฎหมายไจ้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “ผู้
จ ารงต าแหน่งทางการเมือง” ไว้ในบันทึก เรื่องการจ ารงต าแหน่งทางการเมืองของกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิดว่า หมายถึง ผู้
จ ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าที่อ านวยการบริหารประเทศ หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นจิน และบรรจาผู้ที่รับผิจชอบงานการเมือง
ทั้งหมจ โจยงานการเมืองนั้น ดะเป็นงานเกี่ยวกับการก าหนจนโยบาย เพื่อให้ฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประด ารับไปบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนจนั้น ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นจิน ย่อมดะต้องประกอบไปจ้วยการบริหารราชการ
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัชชัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นจิน พ.ศ. 1534 โจยเมื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในความหมายของการบริหารราชการจ้วยแล้ว ผู้รึ่ง
จ ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าที่อ านวยการบริหาร หรือควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อันไจ้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ดึงอยู่ในความหมายของ “ผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมือง” จ้วย และบรรจาผู้จ ารงต าแหน่งอ่ืนท่ีมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
อันไจ้แก่ รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น รึ่งมี
อ านาดหน้าที่ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการอ านวยการบริหารหรือควบคุมการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย โจยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลให้จ ารงต าแหน่ง และเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นดาก
ต าแหน่งบุคคลรึ่งจ ารงต าแหน่งนั้นๆ ก็ต้องพ้นดากต าแหน่งจ้วย และเมื่อเทียบเคียงกับต าแหน่งข้าราชการการเมือง ในต าแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รึ่งมีอ านาดหน้าที่และการเข้าสู่ต าแหน่งในลักษณะ
เจียวกัน และถือเป็นผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมืองจ้วย บรรจาผู้จ ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานสภาที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ดึงอยู่ในความหมายของ  
“ผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมือง” 
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องค์กรทีจ่ัดตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 

 
 องค์กรตามรัฐธรรมนูช แยกออกเป็น 1 ประเภท ไจ้แก่ 
  2. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูช  มี 4 องค์กร ประกอบจ้วย 
   2.2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
   2.1 ผู้ตรวดการแผ่นจิน 
   2.3 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุดริตแห่งชาติ 
   2.4 คณะกรรมการตรวดเงินแผ่นจิน 
  1. องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูช มี 3 องค์กร ประกอบจ้วย 
   1.2 องค์กรอัยการ 
   1.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
   1.3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิดและสังคมแห่งชาติ 
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กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒมิหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดปัจจุบัน 

(ข้อมูล ณ วันที่...................................) 
 

ก. วาระการด ารงต าแหน่ง ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
1
 ประกอบด้วย

   
 
ข. วาระการด ารงต าแหน่ง 4 สิงหาคม 2558 – 3 สงิหาคม 2561 ประกอบด้วย    

  
๑  ตอ้งสรรหาทดแทนในคร้ังน้ี 
 

ล าดับ รายนาม ความช านาญเฉพาะด้าน 

1 นาย................................ ด้านบริหารจัดการ 

2 ดร................................. ด้านบริหารองคก์ร/ ด้านบริหารจัดการ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร................................. ด้านวิจัย 

4 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร................................. ด้านกฎหมาย/ ด้านบริหารองค์กร 

5 ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร................................. ด้านการวิจัย/ ด้านการศกึษา 

6 ศาสตราจารย์ ................................ ด้านบริหารจัดการ/ ด้านการศกึษา 

7 นาย................................ ด้านกฎหมาย/ ด้านบริหารองค์กร 

8 ศาสตราจารย์................................ ด้านการวิจัย/ ด้านบริหารจัดการ 

ล าดับ รายนาม ความช านาญเฉพาะด้าน 

1 นาย................................ ด้านบริหารจัดการ 

2 นางสาว................................ ด้านบริหารการเงนิ 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร................................. ด้านบริหารองคก์ร/ ด้านการศกึษา 

4 รองศาสตราจารย์ ดร................................. ด้านการวิจัย/ ด้านบริหารจัดการ 

5 ศาสตราจารย์ นพ................................. ด้านบริหารจัดการ 

6 ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ นพ................................. ด้านบริหารองคก์ร/ ด้านการศกึษา 

7 ศาสตราจารย์ ดร................................. ด้านบริหารจัดการ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 41633, 43030, 43025  โทรสาร 43012                                     

ที ่  ศธ 6592/ว วันที่                
เรื่อง   ขอเชิชประชุมคณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลผู้ไจ้รับการเสนอชื่อให้จ ารงต าแหน่ง 
           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน  

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ..................................  ไจ้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งท่านเป็นอนุกรรมการเพ่ือท าการประมวลข้อมูลของ   ผู้ถูก
เสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในเบื้องต้นก่อนเพ่ือความรวจเร็วในการพิดารณาคัจเลือกผู้
เหมาะสมต่อไป นั้น 

บัจนี้ ครบก าหนจเวลาส าหรับการเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ ท ร ง คุณ วุ ฒิ แ ล้ ว   ป ร ะ ธ า น ค ณะก ร รม ก า รส ร ร ห า ก ร รม ก า รส ภ า มห า วิ ท ย า ลั ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 
(............................................ )  ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ดึงขอเชิชประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือท าการ
ประมวลข้อมูลของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 จังมีรายละเอียจข้อมูลประวัติผู้ถูก
เสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมจแนบมาพร้อมนี้ 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่จังกล่าวข้างต้นจ้วย ดัก
เป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(................................) 
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการ  
คณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลฯ 
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ลบั 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

การพิจารณากลั่นกรองรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒ ิ

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

1. ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้คณะ สถาบัน 

ส านัก ส านักงานมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน  คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  สมาคมนักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ านวน 33 ส่วนงาน และ 3 องค์กร พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงาน/องค์กรละ 5 ชื่อ และให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ โดยให้ส่ง

ชื่อมายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันท่ี......................... นัน้ 

2. มีส่วนงาน/องค์กร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิดังนี้ 

  2.1 มีสว่นงานใชส้ิทธิเสนอชื่อ จ านวน .......สว่นงาน  

  2.2 มีองค์กรใชส้ิทธิเสนอชื่อ  จ านวน  .........องค์กร  

  2.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยใชส้ิทธิเสนอชื่อจ านวน.........ท่าน  (จากกรรมการท้ังหมด 27 ท่าน)  

  2.4 มสี่วนงานท่ีไม่เสนอชื่อ จ านวน.........สว่นงาน คือ.......................................... 

  ดังนั้น จึงมีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการเสนอจ านวน

ทั้งสิ้น  ............  ชื่อ  ดังมรีายละเอยีดประกอบการพจิารณาดังนี้ 

(1) ตารางผลการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) ตารางรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียงตามล าดับอักษร แสดงความถี่ท่ีได้รับการเสนอชื่อโดยส่วน

งาน/องคก์ร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

(3) ตารางรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียงตามล าดับอักษร พร้อมจ าแนกตามความสามารถเฉพาะด้าน 

และประวัตผิลงานโดยยอ่ 

(4) ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน โดยเรียงตามล าดับอักษรพร้อมจัดท าสารบัญ 

3. ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

3.1 คุณสมบัตแิละลักษณะตอ้งหา้มของผู้สมควรด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ส าเนาข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิพ.ศ. 2551 เฉพาะข้อ 6 และข้อ 8) 

3.2 ค าอธิบายความหมายของ “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” และองค์กรท่ีจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

3.3 ส าเนาค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 39/2559 เร่ือง การจัดระเบียบและแก้ไข

ปัญหาธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559  
-------------- 

ลบั 
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ข้อมูลประวัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ชื่อ …………………………………………. 

ข้อมูลประวัติ 

วัน เดือน ปี เกิด  ……………………………………  อายุ  ………………… ปี 

การศึกษา 

- ปริญญาตรี  …………………………………… 

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ท่ี…………… 

- ปริญญาบัตรวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน รุ่นท่ี …………. 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

- ท่ีปรึกษาพิเศษส านัก…………………………………….. 

- ประธานกรรมการมูลนธิิ …………………………… 

- นายกสมาคม…………………………………………….. 

ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 

- เคยรับราชการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษาท่ี…………………………….. 

- เคยเป็นอาจารย์คณะ................... มหาวิทยาลัย............................... ( พ.ศ. 2512-2519) 

- รัฐมนตรี...................................... (พ.ศ. 2519-2520) 

- ประธานคณะกรรมการ.................... (พ.ศ. 2520) 

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. .............................) 

- สมาชิกวุฒิสภา  (พ.ศ. ................................) 

- กรรมาธิการคณะกรรมาธิการ...................... วุฒิสภา (พ.ศ. ........................) 

- กรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย............................ สถาบัน...................... 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัย……………….. 

- กรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย………….. 

- กรรมการประจ าคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย……………….. 

- กรรมการมูลนธิิโรงพยาบาล.................................... 

- กรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงาน................... 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิถาบัน.................................. กระทรวง......................... 

 

ความเชี่ยวชาญ 

- ธุรกิจ และกฎหมาย 

ความเหมาะสมอ่ืนๆ รวมทั้งเหตุผลสนับสนุน 

  เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างานบริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ มา

มากมาย ดังนั้นจึงเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 41633, 43030, 43025  โทรสาร 43012                                     

ที ่  ศธ 6592/ว วันที่               
เรื่อง   ขอเชิชประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 

เรียน   

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไจ้แด้งให้ส่วนงาน องค์กร 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
คณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ................................. นั้น 

 เพ่ือให้การพิดารณารายชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไป
จ้วยความเรียบร้อย  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ( ......................................................................... )              
ดึง

 จังมีระเบียบวาระการ
ประชุมแนบมาพร้อมนี้ 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่จังกล่าวข้างต้นจ้วย     
ดักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 

(.........................................) 
หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ครั้งที่ 2 
วัน............................  เวลา .................. น. 

ณ ห้องประชุม........................... 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

................................  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่อง   แด้งให้ที่ประชุมทราบ   
   - ผลการเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ............................... 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่อง   พิดารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

----------------------- 
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เรื่อง   แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  1 
ผลการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

สรุปเรื่อง 
ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไจ้แด้งให้คณะ สถาบัน 

ส านัก ส านักงานมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด านวน 33 ส่วนงาน และ 3 องค์กร พิดารณาเสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงาน/องค์กรละ 5 ชื่อ และให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อคนละ 2 ชื่อ 
โจยส่งชื่อมายังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ............................นั้น มีส่วนงาน/องค์กร และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  - ส่วนงานใช้สิทธิเสนอชื่อ ด านวน.......ส่วนงาน  

- องค์กรใช้สิทธิเสนอชื่อ  ด านวน.......องค์กร  
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้สิทธิเสนอชื่อ ด านวน....ท่าน (ดากกรรมการทั้งหมจ 17 ท่าน) 
- ส่วนงานที่ไม่เสนอชื่อ ด านวน.....ส่วนงาน คือ ............................... 

ดังนั้น จึงมีรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน
ทั้งสิ้น .......... ชื่อ 

 
จึงขอแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 
................................................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................... ............................. 
 

----------------------------- 
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เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  3 

พิจารณากลั่นกรองรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
----------------- 

 
สรุปเรื่อง 

คณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลรายชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคราวประชุมเม่ือวันที่ ………………………… ไจ้พิดารณารายชื่อทั้ง……….ชื่อ แล้ว มีความเห็นจังนี้ 
 1. มีรายชื่อด านวน......ชื่อ เป็นผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมือง และจ ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง    ดึง
เข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 ข้อ 6.7 “ไม่เป็นผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือจ ารงต าแหน่งใน
พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น” ไจ้แก่ 
  - .................................... จ ารงต าแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ........................... 
  (ล าจับที่ ........... ในเอกสารข้อมูลประวัติ) 
  - ...................................... จ ารงต าแหน่งรองหัวหน้าพรรค................................. 
   (ล าจับที่ ............. ในเอกสารข้อมูลประวัติ) 
  ทั้งนี้ ต าแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ............................. และหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่ไจ้รับการ
ยกเว้นที่ดะไม่ถือเป็นคุณสมบัติต้องห้าม ตามความในมาตรา 42 แห่งรัฐธรรมนูชแห่งราชอาณาดักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. 1557 
 1. มีรายชื่อด านวน..........ชื่อ เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดึงเข้าลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 ข้อ 6.6 “ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ไจ้แก่ 
  - ...............................................พนักงานชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)       
   ต าแหน่ง........................  สังกัจ.........................   (ล าจับที่........ในเอกสารข้อมูลประวัติ) 
  - ...............................................พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ  
   ต าแหน่ง .............................  สังกัจ...............................  (ล าจับที่ ............ ในเอกสารข้อมูลประวัติ) 
 ทั้งนี้ จ านวนรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับฯ จะมีอยู่ท้ังสิ้น..........ชื่อ 

 เลขานุการไจ้ดัจท าบัชชีรายชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ……… 
ชื่อ เพื่อประกอบการพิดารณาจังนี้ 

 (2) ตารางรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเรียงตามล าดับอักษร พร้อมจ าแนกตามความสามารถเฉพาะด้าน 
(ตามที่ก าหนดในข้อบังคับฯ 7 ด้าน) และประวัติผลงานโดยย่อ  

 (1) ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน เรียงตามล าดับตัวอักษรพร้อมจัดท าสารบัญ 

ลบั 
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ประเด็นเพื่อพิจารณา 
1. พิจารณาวางหลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองเพิ่มเติมจากที่ได้ตกลงกันในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ ....................................... ให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการลงคะแนน 

2. พิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวน............ชื่อ เพื่อน าความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ แทนต าแหน่งที่จะครบวาระต่อไป 

 
ข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ดังแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมนี้) 

ก. รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุจปัดดุบัน แสจงความช านาชเฉพาะจ้าน และด านวนวาระ
การจ ารงต าแหน่ง 

ข. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 (เฉพาะข้อ 6 และ 2) 

ค. ค าอธิบายความหมายของผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมือง และองค์กรที่ดัจตั้งตามรัฐธรรมนูชหรือ
พระราชบัชชัติประกอบรัฐธรรมนูช 

ง. ส าเนารัฐธรรมนูชแห่งราชอาณาดักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 1557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 1552  (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง) 

ด. ส าเนาค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/1559 เรื่อง การดัจระเบียบและแก้ไขปัชหา
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุจมศึกษา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 1559 (เฉพาะข้อ 2 ข้อ 1 และข้อ 3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
 

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

 
 
 
 

ลบั 
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เอกสารหมายเลข 21/4 
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ที่ ศธ  ๖5๙๑/ว                                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
              ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว  

             จังหวัดเชียงใหม ่๕๐๒๐๐  

                                       ..............25........ 
 
เรื่อง   ขอเชญิเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียน   ....................................................... 
สิ่งที่สง่มาด้วย  แบบตอบรับเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
 
  ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน...........คน จะ
ด ารงต าแหน่งครบก าหนด ๓ ปี ตามวาระ ในวันที่ ........................................ และสภามหาวิทยาลัยได้
แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ครบวาระ
ให้ครบจ านวน  

  เพื่อให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหาร
มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ .........................................  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กอปรด้วยประสบการณ์อันกว้างขวาง  ซึ่งจะสามารถชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการ
บริหารภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  จึง
ใคร่ขอเรยีนเชิญท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒขิองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
วาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี นับตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป หากท่านไม่
ขัดข้องมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและด าเนินการให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ตอ่ไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติรับเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และ 
ขอความกรุณาแจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบ  โดยตอบในแบบตอบรับที่ส่งมาด้วย ภายใน
วันท่ี .................................... ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง                                
   
 ขอแสดงความนับถือ 
                                                                  
 
                                                               (............................................) 
                                          ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
โทร.  ๐๕๓-๙๔๒๖๓3,  ๙๔๓๐๓๐ 
โทรสาร  ๐๕๓-๙๔๓๐๒๘ 

กรณีเป็นคนใหม่ 
เอกสารหมายเลข 22 
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ที่ ศธ  ๖5๙๑/ว                                                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

              ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว  

             จังหวัดเชียงใหม ่๕๐๒๐๐  

                                         ………………….๒๕……… 

 
เรื่อง   ขอเชญิเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียน   ................................................      
สิ่งที่สง่มาด้วย   แบบตอบรับเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งท่านให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่...........................  ซึ่งจะด ารงต าแหน่ง
ครบก าหนด ๓ ปี ตามวาระ ในวันที่ .................................... นั้น      

             เพื่อให้การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหาร
มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุม  เมื่อวันที่ …………………………………..  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตลอดเวลาที่ท่าน
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านท าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี สามารถชี้แนะแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย  และเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบต่อไปอีกวาระหน่ึง หากท่านไม่ขัดข้องมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา น าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ตอ่ไป 
 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติรับเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และ 
ขอความกรุณาแจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบ โดยตอบในแบบตอบรับที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 
…………………..  ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง                                
   
 ขอแสดงความนับถือ 
                                                                    
 
                                                                 (..............................................) 
                                        ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
โทร.  ๐๕๓-๙๔๒๖๓3,  ๙๔๓๐๓๐ 
โทรสาร  ๐๕๓-๙๔๓๐๒๘ 

กรณีเป็นคนเดิม 

เอกสารหมายเลข 22/1 
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แบบตอบรับเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
 

อ้ำงถึงหนังสอืมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ที่ ศธ 6591/ว ………            ลงวันที่  ………………………….. 

 

เรยีน   ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

(       )      ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยและ 

ด าเนนิการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป 

 

(       )      ข้าพเจ้ามีขอ้ขัดข้อง 

  

 

 

     (ลงช่ือ)............................................................ 

                            (....................................................................) 

      วันที่............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับนีม้าทางโทรสาร 350-820349  

หรือ e-mail : cmuco@cmu.ac.th  ในโอกาสแรก   
และ ส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์ไปยงั  

“ส านักงานสาามหาิทิยาลัยชีียงใหม่ 39  .หหวิยแกวิ ตหสุชท  อหชมือง จหชีียงใหม่ 02322     
าายในิันที่  หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห 

เอกสารหมายเลข 22/2 
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แบบตรวจสอบข้อมูลการด ารงต าแหน่งของ นาย/นาง/นางสาว............................................... 

ผู้ได้รับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

   1. จ ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุจมศึกษา.........แห่ง  ไจ้แก่ 
    ………………………………………….. 
 
   2. จ ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุจมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ.........แห่ง  ไจ้แก่ 
    ………………………………………….. 
 
   3. จ ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุจมศึกษาประเภทอ่ืน.........แห่ง  ไจ้แก่ 
    ………………………………………….. 
     
   4. ไม่ไจ้จ ารงต าแหน่งจังกล่าวข้างต้นในหน่วยงานหรือสถาบันอุจมศึกษาใจ 
     
 

 
............................................ 

(นาย.......................................) 
ผู้ตรวดสอบ 

วันที่...........เจือน............................. พ.ศ. .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 22/3 
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บันทกึข้อความ 

ส่วนงาน    ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 43030, 41633, 43025  โทรสาร 43012                                      
ที่   ศธ 6592/ วันที่                
เร่ือง   ผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ดะครบวาระ ด านวน........ราย 

เรียน อธิการบจี 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ ........../15...... ลงวันที่ ............................ ไจ้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบจีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือจ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ดะครบวาระ 3 ปี ในวันที่ ................................ ด านวน ......... ราย ประกอบจ้วย  

2. ........................................... 
1. ...........................................  
3. ...........................................  
4. ...........................................  
5. ...........................................  
6. ........................................... 
7. ...........................................  
2. ...........................................  
บัจนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไจ้จ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม

วิธีการและขั้นตอนที่ก าหนจไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุม เมื่อ
วันที่ .................................... ไจ้พิดารณาแล้วและมีมติคัจเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้จ ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนกรรมการที่ดะครบวาระด านวน......... ราย โจยเรียง
ตามล าจับตัวอักษร จังนี้ 

2. ........................................... 
  1. ........................................... 

3. ........................................... 
4. ........................................... 
5. ........................................... 
6. ........................................... 
7. ........................................... 
2. ........................................... 
 ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง........ราย ไจ้ตอบรับการทาบทามเรียบร้อยแล้ว และยินจีเป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการสรรหาฯ ไจ้มีหนังสือถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ตามความในมาตรา 15 (20) แห่งพระราชบัชชัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 1552 แล้วดะไจ้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุจมศึกษาเพ่ือน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจทราบ  

 
(.......................................................) 

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เอกสารหมายเลข 23 



คู่มือปฏิบัติงานการสรรหา/เลือก 
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บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน    ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 43030, 41633, 43025  โทรสาร 43012                                      
ที่   ศธ 6592/ วันที่                
เร่ือง   ผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ดะครบวาระ ด านวน........ราย 

กราบเรียน นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ ......./15..... ลงวันที่ ................................... ไจ้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบจีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ดะ
ครบวาระ 3 ปี ในวันที่ ................................ ด านวน ......... ราย ประกอบจ้วย 

2. ....................................... 
1. ...................................... 
3. ...................................... 
4. ...................................... 
5. ...................................... 
6. ...................................... 
7. ...................................... 
2. ...................................... 
บัจนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไจ้จ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวิธีการ

และขั้นตอนที่ก าหนจไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 
1559 ไจ้พิดารณาแล้วและมีมติคัจเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้จ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนกรรมการที่ดะครบวาระด านวน......ราย โจยเรียงตามล าจับตัวอักษร จังนี้ 

2. ....................................... 
1. ...................................... 
3. ...................................... 
4. ...................................... 
5. ...................................... 
6. ...................................... 
7. ...................................... 
2. ...................................... 
 ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง..........ราย ไจ้ตอบรับการทาบทามเรียบร้อยแล้ว และยินจีเป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โจยที่ มาตรา 15 (20) แห่งพระราชบัชชัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 1552 ก าหนจให้เป็นอ านาด
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพิดารณาจ าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดึงขอเสนอรายชื่อผู้ที่ไจ้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด านวน……….. ราย 
จังกล่าว เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิดารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุจมศึกษาเพื่อ
เพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

ดึ ง เรียนมา เพื่ อ โปรจพิดารณา และกรุณาน า เสนอสภามหาวิทยาลัยพิดาร ณาต่อไปจ้ วย  
ดักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
(…………………………………………….) 

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ขั้นตอนการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทดแทนกรรมการท่ีจะครบวาระ (ในวันท่ี ...............................) 
-------------- 

 1. วันที่ ......................... ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังที่ ............... ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 
........../25.......... ลงวันที่ ....................... เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
กรรมการที่จะด ารงต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระในวันที่ ............. ซึ่งประกอบด้วย 
  1. ....................................... 

2. ...................................... 
3. ...................................... 
4. ...................................... 
5. ...................................... 
6. ...................................... 
7. ...................................... 
8. ...................................... 

 2. วันที่  ………………………….. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ 
โดย………………………………… ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะ สถาบัน ส านัก ส านักงาน
มหาวิทยาลัย สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสรมิมหาวิทยาลัย และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ …………………………… 
 3. วันที่ ………………………… คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 2 ซึ่ง
มีทั้งหมด จ านวน .......... ชื่อ แล้ว มีมติคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนกรรมการที่จะครบวาระ จ านวน ..........ราย เรียง
ตามล าดับตัวอักษร พรอ้มระบุความช านาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 

ล าดับ รายนาม ความช านาญเฉพาะด้าน 
1 ................................................ ด้าน 
2 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 
3 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 
4 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 
5 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 
6 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 
7 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 
8 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

  
 4. วันที่ ........................................ ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้มีหนังสือทาบทามผู้ได้รับการสรรหาทั้ง
............ ราย เป็นลายลักษณอ์ักษร ซึ่งทกุรายตอบรับการทาบทาม 
 5. วันที่ ................................. ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี เพื่อรายงานผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่จะครบวาระ 
จ า น ว น  . . . . . . . . . ร า ย  แ ล ะ ข อ ใ ห้ เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ  แ ล้ ว เ ส น อ  
ไปยัง สกอ. เพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

---------------- 
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เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง 
ระเบียบวาระที่ 4.4.3 

ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิี่สมควรด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งท่ีจะครบวาระ 

------------------- 
 
ข้อกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 25 (10) 
 “มาตรา 25 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

ฯ ล ฯ 
  (10) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์พิเศษ” 

ฯ ล ฯ 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ งที่  …………. เมื่อวันที่  ………………... . .  ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 
.........../25......... ลงวันที่ ...............................เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้รงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่จะครบวาระ จ านวน .....ราย ประกอบด้วย 
 1. ....................................... 

2. ...................................... 
3. ...................................... 
4. ...................................... 
5. ...................................... 
6. ...................................... 
7. ...................................... 
8. ...................................... 

 บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม
วิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ใน
คราวประชุม เมื่อวันที่ …………………………. ได้พิจารณาแล้วและมีมติคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนกรรมการที่จะครบ
วาระจ านวน ………..ราย  
 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ………. ราย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร 
พร้อมระบุความช านาญเฉพาะด้าน ดังนี้ 
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ล าดับ รายนาม ความช านาญเฉพาะด้าน 
1 ................................................ ด้าน 

2 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

3 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

4 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

5 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

6 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

7 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

8 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

 
   นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ประเด็นเพื่อพิจารณา   
 ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนต าแหน่งที่จะครบวาระ จ านวน ……..ราย ตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อให้มหาวิทยาลัยน าความกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี ………………….. เป็นต้นไป 
 ดังมีรายละเอียดบันทกึขั้นตอนการด าเนินการสรรหาแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
------------------------------------------------------------------------- 
มติท่ีประชุม 
     ............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-------------- 
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ที่ ศธ  6591/                                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 239 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง 
 ดังหวจัเชียงใหม ่ ๕๐๒๐๐ 

                                      ……………….25……… 

เรื่อง    เสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒขิองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรียน   เลขาธกิารคณะกรรมการการอุจมศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาจว้ย ๑.  บันทึกสรุปขั้นตอนการจ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 
  ๒.  ตารางเปรียบเทียบองคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
    ๓. ส าเนาพระราชบัชชัตมิหาวทิยาลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2551 (เฉพาะมาตรา 21 และ 
   มาตรา 15 (20) )  
 ๒.  ส าเนาข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ว่าจว้ยคุณสมบัต ิหลกัเกณฑ์ และวิธกีาร 
  สรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 
 ๕. ส าเนาค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิ 

   ๖.  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  
       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ครั้งที ่2 เมื่อวนัที่ ............................ และครั้งที ่2 เมื่อวันที ่ 

    ......................... พร้อมส าเนาระเบียบวาระการประชุม ส าเนาหลักฐานลายมือชื่อ 
    ผู้เข้าประชมุ และส าเนาแบบรับรองรายงานการประชุม 
   7. ส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ครั้งที่ ................  
    เมื่อวนัที่ ............................... พร้อมส าเนาระเบียบวาระการประชมุ ส าเนาหลักฐาน 
    ลายมือชื่อผู้เข้าประชมุ และส าเนาแบบรับรองรายงานการประชุม 

              2.  ประวัตขิองผูเ้สนอขอโปรจเกล้าฯ แต่งตั้ง 
  9. แบบตรวดสอบข้อมูลการจ ารงต าแหนง่นายกสภาสถาบนัอุจมศึกษาและกรรมการสภา 
       สถาบนัอุจมศึกษาของผูเ้สนอขอโปรจเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 
 ตามที่ไจ้มีพระบรมราชโองการโปรจเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด านวน......ราย  ตั้งแต่วันที่ ....................... ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ................ นั้น 
 บัจนี ้ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒจิังกล่าว ด านวน......ราย ไจจ้ ารงต าแหนง่ใกล้ดะ
ครบก าหนจ ๓ ปี ตามวาระ ในวนัที่ ............................ ไจแ้ก่  
 …………………………………………….. 
 ……………………………………………. 
 ……………………………………………. 
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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โจยคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไจ้
จ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทจแทนผู้ที่จ ารงต าแหน่งใกล้ดะครบวาระแล้ว 
และไจ้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิดารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม          สภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ...................... เมื่อวันที่ ......................... เห็นสมควรเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด านวน………
คน เ พ่ือทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้ ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  …………………………………… เป็นต้นไป ประกอบจ้วย 
 …………………………………………….. 
 ……………………………………………. 
 ……………………………………………. 
 
 อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการการอุจมศึกษาไม่สามารถจ าเนินการเสนอขอพระราชทาน   
พระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง .....ราย ให้จ ารงต าแหน่งตาม
ก าหนจเวลาจังกล่าวข้างต้นไจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขอพระราชทานพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง...............ราย ให้จ ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรจ
เกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป  

 ดึงเรียนมาเพ่ือโปรจพิดารณาจ าเนินการน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไปจ้วย ดักเป็นพระคุณยิ่ง  
 
                 ขอแสจงความนับถือ 
 
 
 
             (......................................................................) 
            อธิการบจมีหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
โทร. (053) - 94๒๖๓3, 943030 
โทรสาร (053) 943028 
E- mail : cmuco@cmu.ac.th 
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บันทึก 

ขั้นตอนการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-------------- 

 2. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ .............................. ไจ้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 
............../15....... ลงวันที่ ........................... เพ่ือจ าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทน
กรรมการที่ดะจ ารงต าแหน่งครบ 3 ปี ตามวาระในวันที่ ................................. รึ่งประกอบจ้วย 
  ......................................................... 

......................................................... 
 1. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ไจ้มีการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
.............................. เพ่ือก าหนจกรอบเวลาการเสนอชื่อ และแบบการเสนอชื่อ และประธานกรรมการสรรหาฯ ไจ้มี
หนังสือแด้งให้คณะ สถาบัน ส านัก ส านักงานมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย และ
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามที่ก าหนจในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552   ส่วนงาน/องค์กร ละ  5  ชื่อ  และแด้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
เสนอชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนละ 2  ชื่อ โจยให้เสนอชื่อมายังประธาน
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่     .................................. และในการ
ประชุมครั้งเจียวกันนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ไจ้มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหา ด านวน ๕ คน เป็นคณะอนุกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลผู้ไจ้รับการเสนอชื่อให้จ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  โจยมีประธาน
กรรมการสรรหาฯ เป็นประธานอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลเพ่ือท าหน้าที่ตรวดสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามให้เป็นไปตามข้อบังคับ และประมวลข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ไจ้รับการเสนอชื่อ 
 3. เมื่อครบก าหนจเวลาการเสนอชื่อ ปรากฏว่ามีหน่วยงาน/องค์กร ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรจ ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด านวน ..........ส่วนงาน และ ..........องค์กร (ส่วนงานที่ไม่เสนอชื่อ 
คือ ............................) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้สิทธิเสนอชื่อด านวน ……….ท่าน ดากกรรมการทั้งหมจ 
27 ท่าน มีรายชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไจ้รับการเสนอด านวนทั้งสิ้น ..........ชื่อ 

 4. คณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมูลรายชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ........................ ไจ้พิดารณารายชื่อทั้ง ...........ชื่อ แล้ว มีความเห็นจังนี้ 

  4.1 มีรายชื่อด านวน 1 ชื่อ เป็นผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมือง และจ ารงต าแหน่งในพรรค
การเมือง    ดึงเข้าลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 ข้อ 6.7 “ไม่เป็นผู้จ ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
จ ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่น”  
  4.2 มีรายชื่อด านวน 3 ชื่อ เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว 
(พนักงานส่วนงาน) ด านวน 2 ชื่อ และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประด า ด านวน 1 ชื่อ ดึง เข้าลักษณะต้องห้าม
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 6.6 “ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
  ทัง้นี้ ด านวนรายชื่อผู้สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552 ดะเหลืออยู่ทั้งสิ้น ………… ชื่อ 

 5. คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ …………………………… ไจ้พิดารณารายชื่อผู้ที่
ไจ้รับการเสนอชื่อตามข้อ 4 รึ่งมีทั้งหมจ ด านวน ………. ชื่อ แล้ว มีมติคัจเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้จ ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนกรรมการที่ดะครบวาระ ด านวน 
……..ราย (โจยมีรายชื่อส ารอง ..........ราย) เรียงตามล าจับตัวอักษร พร้อมระบุความช านาชเฉพาะจ้าน ไจ้แก่ 
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ล าดับ รายนาม ความช านาญเฉพาะด้าน 

2 ................................................ ด้าน 

1 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

3 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

4 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

5 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

6 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

7 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

2 ................................................ ด้าน............../ ด้าน………….. 

  
 โจยมีเหตุผลสนับสนุน จังนี้ 
  (2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 1552  
  (๒) เป็นผู้ที่มีความรู้  ประสบการณ์และความเชี่ยวชาชจ้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิดของ
มหาวิทยาลัย อาทิเช่น จ้านบริหารงานบุคคล จ้านบริหารองค์กร จ้านบริหารการเงิน จ้านการวิดัย จ้านบริหาร
ดัจการ และจ้านการศึกษา  รวมทั้งจ้ านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   รึ่งเป็นไปตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าจ้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. 1552  แล้ว 
 ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาฯ ไจ้จ าเนินการทาบทามผู้ไจ้รับการสรรหาทั้ง ........ราย เป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว รึ่งทุกรายตอบรับแล้ว พร้อมทั้งไจ้ตรวดสอบว่าไม่ลักษณะต้องห้ามตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 39/1559 เรื่องการดัจระเบียบและแก้ไขปัชหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุจมศึกษา ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 1559 จังหลักฐานการตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ 

 6. วันที่ ......................... ประธานกรรมการสรรหาฯ ไจ้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบจี 
เพ่ือรายงานผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งที่ดะครบวาระ ด านวน ..........ราย 
และขอให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิดารณาให้ความเห็นชอบ 

 7. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ..................... ไจ้พิดารณาแล้วให้ความ
เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรจ ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แทนต าแหน่งที่ดะครบวาระ ด านวน ..........ราย ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าความ
กราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อทรงพระกรุณาโปรจเกล้าฯ แต่งตั้งให้จ ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ................... เป็นต้น
ไป  

 
---------------- 
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ตารางเปรียบเทยีบองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------- 
องค์ประกอบตามข้อบังคับ รายชื่อผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหา 

๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วน
งาน ด านวน ๒ คน  เป็นกรรมการ 

๑. นาย.................................. 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน) 
๒. นาย.................................. 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหน้าส่วนงาน) 

๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาดารย์
ประด า  ด านวน ๓ คน เป็นกรรมการ 

๓. นาย..................................          
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาดารย์ประด า) 
๒. นาง.................................. 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาดารย์ประด า) 
๕. นาย.................................. 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาดารย์ประด า) 

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาดารย์ประด า ด านวน ๑ คน  
เป็นกรรมการ 

๖. นางสาว.................................. 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่มิใช่คณาดารย์ประด า) 

๒. ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เป็น 
กรรมการ 

๗. นาง.................................. 
(ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย) 

๕.  ประธานสภาพนักงาน   เป็นกรรมการ ๘. นาย.................................. 
(ประธานสภาพนักงาน) 

๖.  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  เป็นกรรมการ 

๙. นาย..................................  
(นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)   

๗.กรรมการดากผู้จ ารงต าแหน่งคณบจี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ด านวน ๒ คน  เป็นกรรมการ 

๑๐. นาย.................................. 
(คณบจี.....................................) 
๑๑. นาย.................................. 
(คณบจี.....................................) 

๘. กรรมการดากผู้จ ารงต าแหน่งศาสตราดารย์ 
ประด า  ๑  คน  เป็นกรรมการ 

๑๒. นาย.................................. 
(ศาสตราดารย์ประด าของมหาวิทยาลัย) 
 

ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหา 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 2  มีมติเลือก 
นาย.................................. เปน็ประธานกรรมการสรรหา 
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ประวัติผู้ที่ขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
------------------------------- 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล นาย............................................................. 
 
วัน เดือน ปีเกิด .................................... อาย ุ ............. ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส)์  มหาวิทยาลัย………………… 
 Master of Business Administration  มหาวิทยาลัยมิชแิกน สหรฐัอเมริกา 
 Doctor of Business Administration  มหาวิทยาลัยมิชแิกน สหรฐัอเมริกา 
 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
 กรรมการสถาบนัพลังงาน  22 ธันวาคม 1556 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวดสอบ  
 บริษัท..............................ด ากัจ (มหาชน)  3  สงิหาคม 1554 
 รองประธานกรรมการมูลนิธ.ิ........................... 29 ตุลาคม 1550 
 
ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต 
 สมาชิกสภาปฏริูปแห่งชาต ิ  6  ตุลาคม 1557 
 รองอธิการบจีมหาวิทยาลัย....................  3  มีนาคม 1551 
 คณบจคีณะ...........................................  2 กรกฎาคม 1550 
 
เครื่องราชอสิริยาภรณ์ชั้นสงูสุดท่ีได้รับ 
 มหาปรมาภรณ์มงกุฎไทย  5 ธนัวาคม 1549  
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ค าอธิบาย 
 

1  ชื่อ-ชื่อสกุล ให้ใช้ค าน าหนา้ นาย, นาง, นางสาว หรือชัน้ยศ เท่านั้น 
 
2 วัน เดือน ปีเกิด  อายุ  วันเกษียณอายรุาชการ 
  (ถ้าอายุเกิน 60 ปี หรือไมไ่จ้เปน็ข้าราชการ ให้ตจัวนัเกษียณอายุราชการออก) 
 
3  ประวัติการศึกษา - วฒุิ/สถาบันการศึกษาให้ใช้ชื่อเตม็ 
  - วฒุิการศกึษาดากต่างประเทศ : อักษรขึ้นต้นใช้อกัษรใหช่ ค าเชือ่มใช้อักษรเล็ก 
  - กรณีดบการศึกษาดากต่างประเทศ ใหร้ะบุชื่อประเทศที่ใช้เป็นทางการ 
  - เรียงดากปริชชาตรี-โท-เอก 
 
4  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ต าแหนง่ที่จ ารงอยู่ก่อนท่ีดะขอโปรจเกล้าฯ แตง่ตัง้ในครัง้นี้ 
   พร้อมระบุ วัน เจอืน ปี ทีเ่ขา้รับต าแหนง่ 
 
5  ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต ไม่เกนิ 3 ต าแหนง่สุจทา้ย เรียงล าจบัดากก่อนต าแหน่งปัดดุบันลงไป 
   พร้อมระบุ วัน เจอืน ปี ทีเ่ขา้รับต าแหนง่ 
 
6  เครื่องราชอสิรยิาภรณช์ั้นสูงสุดท่ีได้รับ ใช้ชื่อเต็ม เชน่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เป็นต้น 
    พร้อมวนั เจือน ป ีที่ไจ้รบั 
 
7  รูปถา่ย ขนาด 1 น้ิว - หน้าตรงไม่สวมแวน่ตาจ า  ถ่ายไม่เกนิ 2 ปี 
   - ข้าราชการสวมเครื่องแบบปกตขิาว หรือเต็มยศ  
     ประจับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราทีไ่จร้ับชัน้สูงสจุ 
   - บุคคลทั่วไป ชายสวมชจุสากล สตรีสวมชจุสุภาพ 
 






