ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๓
----------------------------โดยที่เ ป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารได้ ม า และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ด ารง
ตาแหน่งอธิการบดี เพื่อให้ เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินการยิ่งขึ้น และเพื่ออนุวัตตาม
มาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่ ว นที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ วิธกี ารได้ มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีโดยกระบวนการสรรหา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๑๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี้เรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้ วย หลักเกณฑ์
วิธกี ารได้ มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้ วย หลักเกณฑ์ วิธกี ารได้ มา และคุณสมบัติ
ของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้ วย หลักเกณฑ์ วิธกี ารได้ มา และคุณสมบัติ
ของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้ วย หลักเกณฑ์ วิธกี ารได้ มา และคุณสมบัติ
ของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้ อ ๔ บรรดาข้ อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้ งกับข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ ๕ ในข้ อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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“ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ” หมายความว่า ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“หน่วยงานภายใน” หมายความว่า หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มีการบริหารจัดการเป็ นอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“บุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกอบด้ วย ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย
“บุคคลในท้ องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจการของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา กิจการนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า และการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลภายนอกอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๖ ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๑) และ
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) มีวิสยั ทัศน์ และศักยภาพที่จะนาความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย
(๓) มีความเป็ นผู้นา มีความรู้และความสามารถในการบริหารและการจัดการ
อุดมศึกษาเป็ นอย่างดีจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๔) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และประสบความสาเร็จ
(๕) มีช่ ือเสียงทางวิชาการหรือวิชาชีพเป็ นที่ยอมรับ
(๖) มีบารมีเป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศและหรือต่างประเทศ
ข้ อ ๗ ให้ สภามหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้ างหน้ า
เพื่อใช้ เป็ นกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี
ข้ อ ๘ ให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี” ประกอบด้ วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นมีจานวนรวมกันห้ าคน
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้ องแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(๑) ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จานวนรวมกันอย่างน้ อยสองคน
(๒) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖
(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จานวนรวมกันอย่างน้ อยสองคน
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ให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็ นเลขานุการ และสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้ าที่ในการประชุมก็ได้
ในกรณีท่กี รรมการสรรหาตาม (๒) ไม่มีผ้ ูดารงตาแหน่งหรือไม่มีผ้ ูรักษาราชการแทน
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการสรรหาประกอบด้ วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้
ข้ อ ๙ คณะกรรมการสรรหามีอานาจและหน้ าที่ ดังนี้
(๑) ออกประกาศกาหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีให้ เป็ นไปตามที่กาหนด
ในข้ อบังคับนี้
(๒) ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีข้ างหน้ าตามข้ อ ๗
โดยให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลในท้องถิ่นทราบอย่างกว้ างขวาง
(๓) ประชาสัมพันธ์อตั ราเงินเดือนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดีซ่ึงไม่เป็ นข้ าราชการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดไว้ แล้ วโดยให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นทราบ
อย่างกว้ างขวาง
(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติและใช้ ดุลยพินิจพิจารณาความเหมาะสม และคัดเลือกให้ ได้
รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีตามวิธกี ารที่กาหนดในข้ อบังคับนี้
(๕) ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี้และตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๑๐ การได้ มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี กระทาได้ สองวิธี คือ
การสมัคร และการเสนอชื่อ
กรรมการสรรหาตามข้ อ ๘ ไม่มีสทิ ธิสมัคร และเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
กรณีกรรมการสรรหาผู้ใดได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
และผู้น้ันได้ รับการสอบถามจากคณะกรรมการสรรหาแล้ วยืนยันการตอบรับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามข้ อ ๑๓ (๒) ให้ ถือว่าผู้น้ันพ้ นจากการเป็ นกรรมการสรรหา กรณีดังกล่าวให้ สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งกรรมการสรรหาขึ้นใหม่แทน ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ตามข้ อ ๘
ข้ อ ๑๑ คุณสมบัติของผู้สมัครและวิธกี ารสมัคร
(๑) ผู้สมัครต้ องเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้ อ ๖ ซึ่งจะเป็ นบุคคลภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
(๒) ให้ ผ้ ูสมัครยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้ องตามแบบต่อคณะกรรมการสรรหา
ด้ วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวัน เวลา และสถานที่ท่คี ณะกรรมการสรรหากาหนด
ข้ อ ๑๒ การเสนอชื่อ ผู้มีสทิ ธิได้ รับการเสนอชื่อต้ องเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้ อ ๖
ซึ่งจะเป็ นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจาก
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ โดยมีวิธกี ารเสนอชื่อได้ ดังนี้
(ก) การเสนอชื่อโดยบุคคล
(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสทิ ธิเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
ได้ คนละหนึ่งชื่อ โดยให้ เสนอชื่อต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในที่ตนเองสังกัด และต้ องเสนอชื่อ
ด้ วยตนเอง
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(๒) บุคคลในท้ องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจการของมหาวิทยาลัย มีสทิ ธิเสนอชื่อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีต่อคณะกรรมการสรรหาคนละหนึ่งชื่อ และต้ องเสนอชื่อด้ วยตนเอง
(ข) การเสนอชื่อโดยส่วนราชการและหน่วยงานภายใน ให้ แต่ละส่วนราชการและหน่วยงานภายใน
เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีต่อคณะกรรมการสรรหา โดยต้ องรวบรวมรายชื่อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีทุกรายชื่อที่ได้ รับตาม (ก) (๑) เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
การเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีตาม (ก) และ (ข) ให้ เสนอตามแบบ
ภายในวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
ข้ อ ๑๓ การพิจารณาเพื่อให้ ได้ รายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีเพื่อนาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้ คณะกรรมการสรรหาดาเนินการดังนี้
(๑) นารายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีท่ไี ด้ รับมาจากการสมัครตามข้ อ ๑๑
และการเสนอชื่อตามข้ อ ๑๒ มาตรวจสอบคุณสมบัติตามข้ อ ๖ แล้ วพิจารณาความเหมาะสม
ให้ เหลือจานวนไม่น้อยกว่าหกคนและไม่เกินสิบสองคน การพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา และการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาให้ ถือเป็ นที่สดุ
แต่กรณีท่ไี ด้ รับรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีน้อยกว่าหกคนให้ ดาเนินการตาม (๒) ต่อไป
(๒) สอบถามผู้ท่ผี ่านการกลั่นกรองตาม (๑) เพื่อยืนยันการตอบรับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พร้ อมทั้งให้ ผ้ ูน้ันจัดส่งประวัติ ผลงาน วิสยั ทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทาง
ในการนานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามข้ อ ๗ ไปสู่การปฏิบัติ แล้ วให้ คณะกรรมการสรรหา
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ ทราบทั่วกัน
(๓) เชิญผู้ท่ตี อบรับการทาบทามตาม (๒) นาเสนอวิสยั ทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
รวมทั้งแนวทางในการนานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามข้ อ ๗ ไปสู่การปฏิบัติ
ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยอนุญาตให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้ องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับกิจการของมหาวิทยาลัยเข้ าร่วมฟังได้ และให้ คณะกรรมการสรรหาบันทึกเหตุการณ์น้ ีไว้ เป็ นหลักฐาน
โดยใช้ ส่อื หรือวิธกี ารตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนด
(๔) พิจารณาความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งอธิการบดีของบุคคลตาม (๓) โดยใช้ ข้อมูล
จากเอกสารตาม (๒) และการนาเสนอวิสยั ทัศน์ตาม (๓)
(๕) คัดเลือกให้ เหลือผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีจานวนห้ าคน กรณีท่มี ีผ้ ูตอบรับ
น้ อยกว่าห้ าคนให้ เสนอชื่อเท่าจานวนที่ตอบรับ โดยเรียงลาดับตามตัวอักษรพร้ อมประวัติและข้ อมูล
ที่ใช้ ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหาต้ องให้ ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีของแต่ละรายชื่อที่นาเสนอ
การตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาความเหมาะสมตาม (๑) ให้ คณะกรรมการสรรหา
ดาเนินการให้ มีความเห็นร่วมกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีให้ ได้ ตามจานวน
ที่กาหนด กรณีคณะกรรมการสรรหาไม่สามารถมีความเห็นร่วมกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
อธิการบดีตามจานวนที่กาหนดได้ ให้ คณะกรรมการสรรหาลงมติเลือก โดยกรรมการสรรหาแต่ละคน
มีสทิ ธิลงคะแนนเลือกได้ หนึ่งชื่อ และให้ ลงคะแนนโดยวิธลี ับ นับคะแนนโดยเปิ ดเผย

-๕-

การคัดเลือกตาม (๕) ให้ คณะกรรมการสรรหาดาเนินการให้ มีความเห็นร่วมกันในการเสนอชื่อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีเพื่อให้ ได้ ครบจานวนห้ าคน ในกรณีคณะกรรมการสรรหาไม่สามารถ
มีความเห็นร่วมกันในการเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีเพื่อให้ ได้ ครบตามจานวนห้ าคน
ให้ คณะกรรมการสรรหาลงมติเลือก โดยกรรมการสรรหาแต่ละคนมีสทิ ธิลงคะแนนเลือกได้ หนึ่งชื่อ
และให้ ลงคะแนนโดยวิธลี ับ นับคะแนนโดยเปิ ดเผย ในกรณีน้ ีให้ คณะกรรมการสรรหาเลือกผู้สมควร
ดารงตาแหน่งอธิการบดีท่ไี ด้ รับคะแนนสูงสุดจากการลงมติเรียงตามลาดับเพื่อให้ ได้ ครบจานวนห้ าคน
ข้ อ ๑๔ ให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีจากรายชื่อ
ที่ประธานกรรมการนาเสนอตามมติของคณะกรรมการสรรหา โดยให้ ประธานกรรมการนาเสนอ
รายชื่อ พร้ อมทั้งรายงานขั้นตอนและวิธกี ารของกระบวนการสรรหาอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย
ให้ ผ้ ูสมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง นาเสนอวิสยั ทัศน์ และแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามข้ อ ๗ ไปสู่การปฏิบัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ผู้ท่ไี ด้ รับการพิจารณาให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี จะต้ องได้ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจานวนองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่เข้ าประชุม ซึ่งใช้ การลงคะแนนโดยวิธลี ับ และนับคะแนน
โดยเปิ ดเผย
กรณีไม่มีผ้ ูใดได้ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งให้ คัดชื่อผู้ท่ไี ด้ คะแนนน้ อยที่สดุ ออก
แล้ วให้ ลงมติเลือกเฉพาะรายชื่อที่เหลือ
ถ้ ายังไม่มีผ้ ูใดได้ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ก็ให้ ดาเนินการตามวรรคสี่ไปตามลาดับ
จนกระทั่งเหลือรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีจานวนสองคน ให้ ลงมติเลือกจากรายชื่อ
สองคนดังกล่าวถ้ ายังไม่มีผ้ ูใดได้ คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็ให้ ลงมติเลือกอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีน้ ี
ให้ ผ้ ูท่ไี ด้ รับคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับการพิจารณาให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี
ข้ อ ๑๕ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัยดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
บุคคลที่ได้ รับเลือกจากสภามหาวิทยาลัยตามข้ อ ๑๔ ให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีโดยคาแนะนา
ของสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ข้ อ ๑๖ เมื่ออธิการบดีซ่ึงดารงตาแหน่งอยู่จะครบวาระสี่ปี ให้ มีการสรรหาผู้สมควร
ดารงตาแหน่งอธิการบดีให้ แล้ วเสร็จไม่น้อยกว่าเก้ าสิบวันก่อนครบวาระ
กรณีตาแหน่งอธิการบดีว่างลง ให้ มีการสรรหาให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ว่างลง
ข้ อ ๑๗ ให้ นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้ อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อาวุธ ศรีศุกรี
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๖-

หมายเหตุ :-

เหตุผลในการออกข้ อบังคับฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารได้ มา และคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดีให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย และโดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงแก้ ไขข้ อบังคับ
มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ว่าด้ วย หลัก เกณฑ์ วิธีก ารได้ ม า และคุ ณสมบั ติ ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ แ ก่ (๑) ปรั บ เปลี่ ย นองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการสรรหาให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น (๒)
ให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีได้ ท่หี น่วยงานที่ตนเองสังกัดแล้ ว
หน่ วยงานจึงนาเสนอรายชื่อต่ อคณะกรรมการสรรหา (๓) ให้ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้สมควร
ดารงต าแหน่ ง อธิก ารบดี จานวนห้ าชื่ อเสนอต่ อ สภามหาวิทยาลัย (๔) ให้ มีการนาเสนอวิสัยทัศน์แ ละ
แนวทางการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ยต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย และ (๕) เพิ่ ม เติ ม วิ ธี ก ารลงมติ เ ลื อ กของ
สภามหาวิทยาลัยให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ ให้ มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินการ
ยิ่งขึ้น จึงจาเป็ นต้ องออกข้ อบังคับนี้

