
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2565 

____________________________________ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (2) และมาตรา ๒๕ วรรคสาม                

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา                       

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 จงึออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕65” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา   

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

 “คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา   

“คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา   

“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา   

  “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  

 “รองอธิการบดี”  หมายความว่า  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

 “คณบดี”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา ๒๕๕๓ 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้                           

หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและ 

การวินจิฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

 

ส่วนที่ 1... 



-๒- 
 

ส่วนที่ ๑ 

การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ “คณะกรรมการสรรหา” โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

  (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

  (๒) รองอธิการบดทีีอ่ธิการบดีมอบหมาย  จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                    

  (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

  (๔) ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ  

  (๕) คณบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ 

  (๖) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน 1 คนเป็นเลขานุการ 

 สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็น

ผูช่้วยเลขานุการก็ได้ 

 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจและหน้าที ่ดังนี้ 

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อประธานกรรมการ 

(๒)  พิจารณากลั่นกรองรายชื่อตามที่คณบดีเสนอ โดยพิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติ       

ตามข้อ 9 จำนวนไม่เกิน ๒ รายชื่อ 

(๓) ดำเนินการทาบทามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยผู้ถูก

ทาบทามจะต้องจัดทำรายชื่อประวัติและผลงานของตนตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด 

(๔) เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัย                          

เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและเสนอรายชื่อ                           

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับถัดจาก

วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมตแิต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

 

ส่วนที่ ๒ 

คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง 

  ข้อ 8 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 (๑) ประธานกรรมการ  

  (๒) กรรมการจำนวนไม่เกิน ๑6 คน ตามคำแนะนำของประธานกรรมการและ

อธิการบดี โดยพิจารณาจากผูม้ีคุณสมบัติตามข้อ 9 

  (3) รองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 

  (4) รองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย จำนวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

 

สภามหาวิทยาลัย... 



-๓- 
 

  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็น

ผูช่้วยเลขานุการก็ได้ 

  ข้อ 9 ประธานกรรมการและกรรมการ ตามข้อ 8 (2) ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

(๑) เป็นผูท้ี่มคีุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 

(๒) เป็นผูท้ี่มคีวามพร้อมในการอุทิศตนให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

(๓) เป็นผูม้ีความเช่ียวชาญและรอบรู้ในกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๔) ไม่มสี่วนได้เสียหรอืไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัยไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม       

  ข้อ ๑0 ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

  (๑)  มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  

  (๒)  จัดหารายได้และทรัพยากรสนับสนุนการดำเนนิกิจการของมหาวิทยาลัย 

            (๓)  ดำเนนิงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมอื 

  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 

  (5)  รายงานผลการดำเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยในทุกสิน้ปีงบประมาณ 

            (6)  หนา้ที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ข้อ ๑1 คณะกรรมการ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 

  นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ลาออก 

  (๓)  ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 9 

  (๔)  สภามหาวิทยาลัยมีมตใิห้พ้นจากตำแหน่ง 

  (๕)  กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่

ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  การสรรหาประธานกรรมการ ให้กระทำให้เสร็จสิ้นก่อนประธานกรรมการคนเดิม            

พ้นจากตำแหน่งตามวาระอย่างนอ้ยเก้าสบิวัน 

 ในกรณปีระธานกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ใหก้รรมการพ้นจากตำแหน่งด้วย  

 ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง 

ผู้มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ 9 แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยกรรมการตามข้อ 8 (2) ให้สภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งตามคำแนะนำของประธานกรรมการและอธิการบดี และกรรมการตามข้อ 8 (3) และ (4)                      

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีตามที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

  ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระไม่ถึง ๙๐ วัน สภามหาวิทยาลัย                  

จะไม่แต่งตัง้กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ 

ในกรณีที.่.. 






