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แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

20 มีนาคม 2560

การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ
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1. รัฐธรรมนญู
เป็นกฎหมายสงูสดุ
ของประเทศ  
กฎหมายใดขัดแย้งไม่ได้

2. พระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ

กฎหมายท่ีอธิบายขยายความเพื่อ
ประกอบเน้ือความในรัฐธรรมนูญให้
สมบูรณ์ และมีศักด์ิเดียวกันกับ
พระราชบัญญัติ

3. พระราชบัญญตั ิ/
ประมวลกฎหมาย

เป็นกฎหมายท่ีรัฐสภาตราขึ้น
มีชั้นล าดับรองจากรัฐธรรมนูญและ
เทียบเท่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

4. พระราชก าหนด

กฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรี  ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนหรือเรื่องท่ีจะรักษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  ความปลอดภัยของประเทศ 
แต่ต้องเสนอต่อรัฐสภาโดยเร็ว

5. พระราชกฎษฎกีา

เป็นกฎหมายท่ีตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ตาม
ค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดรายละเอียด
ตามพระราชบัญญัติท่ีก าหนดไว้

6. กฎกระทรวง

กฎหมายท่ีออกมาโดยอาศัยกฎหมายแม่บท 
(ได้แก่พระราชบัญญัติ หรือพระราชก าหนด) 
เพื่อก าหนดรายละเอียดต่างๆ ของกฎหมายแม่บท 

7. กฎหมายขององค์กรปกครองทอ้งถิน่
ออกโดยอาศัยอ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ด้วยตนเอง ตาม
พระราชบัญญัติจัดจ้ังองค์กรส่วนท้องถ่ินต่างๆ เช่น ข้อบังคับต าบล 
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ล ำดับศักดิ์ 
กฎหมำยไทย

กฎหมายในมหาวทิยาลยั
ข้อบงัคบั/
ระเบยีบ/
ค าสัง่

พระราชบญัญัติ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

พ.ศ. 2551 ประกาศ
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การสรรหากรรมการ
สภามหา วิทยา ลัย

ผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ

องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 21 (2) 
แห่ง พรบ. มช. 2551
มีจ านวน 15 คน 
ซ่ึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้
จากบคุคลภายนอกมหาวิทยาลัย

วาระการด ารงต าแหนง่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
ตามความในมาตรา 23 แห่ง พรบ. มช. 2551

แต่จะทรงพระกรุณาโปดรเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้

วิธีการไดม้าซึง่กรรมการ
สภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้มาโดยการสรรหา ตามมาตรา 21วรรคสอง
แห่ง พรบ. มช. 2551
ท้ังนี้ กรรมการ 1 ใน 15 คน ต้องมาจาก
บัญชีรายชื่อของ สกอ.)

“สรรหา” หมายความวา่ ?
สรรหา = Recruitment
หมายถึง กระบวนการในการ
แสวงหา กล่ันกรองและเลือกสรร
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ คุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ เข้ามา
ท างานในองค์กร

ผู้รับผิดชอบการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา (แต่งตั้งโดยสภาฯ) จ านวน 12 คน
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นฝ่ายเลขานุการ

ข้อบังคบั มช. ว่าดว้ย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา
กรรมการสภามหาวทิยาลยั
ผู้ทรงคณุวฒุ ิพ.ศ. 2551

ก าหนดรายละเอียดการสรรหาฯ ท้ังหมดไว้

6 things you must to know

ประธานกรรมการ
สรรหาแจ้งผู้มีสิทธิฯ 
เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนการสรรหา

จัดท ากรอบเวลา

กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุวุฒิ

แจ้งสภาวิชาการให้คัดเลือก
ศาสตราจารย์ประจ า

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา

แจ้งคณบด/ีผอ.สถาบัน
มาประชุมคัดเลือกกันเอง

เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สรรหา

สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา
ประชุมคร้ังท่ี 1
(เลือกประธานกรรมการ/ก าหนดวิธีการ)

คณะอนุกรรมการประมวลผลข้อมลูฯ
ประชุมพิจารณาข้อมูลผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรณีที่ต้องสรรหากรรมการสภาฯ 
จากบัญชีรายชื่อของ สกอ. 

มหาวิทยาลัยแจ้งไปยัง สกอ. เพ่ือให้เสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสรรหา
ประชุมครั้งท่ี 2

(พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ)ิ

ประธานกรรมการสรรหา
ทาบทามผู้สมควรด ารงต าแหน่งฯ 

เป็นลายลักษณ์อักษร
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แจ้งผลการสรรหาต่ออธิการบดี
เพื่อทราบ และ
แจ้งนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภาฯพจิารณา

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ รายชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึง สกอ.
เพื่อด าเนินการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คน

ผู้สมควรด ารงต าแหน่งฯ
ตอบรับการทาบทาม
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