
 

วราภรณ์ ยงบรรทม* 

นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุชิดุปจัจบุนัของมสธ. 

ได้มาอย่างไร เปน็ใครบา้ง? 

เม่ือวันจันทร์ท่ี 22 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่มาแทนชุดเดิมท่ีครบวาระ

การด ารงต าแหน่ง 2 ปีเมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2554 กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เริ่มขึ้นจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 

2555 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ชุดใหม่ สามารถสรุปขั้นตอนพอสังเขปได้ดังน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2. คณะกรรมการตามข้อ 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งนายกสภาฯและกรรมการสภาฯ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การ

ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2555 

3. คณะกรรมการตามข้อ 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีขั้นตอนพอสรุปได้

ดังน้ี 

  3.1 ศึกษาวิเคราะหส์ถานภาพความต้องการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติท่ีพึง 

ประสงค์ของนายกสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากข้อบังคับฯ ข้อ 5 โดยรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม มสธ. ทุกภาคส่วน 

        3.2 ให้ประชาคม มสธ. แต่ละหน่วยงานร่วมเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  3.3 คณะกรรมการตามข้อ 1. ประชุมเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยให้เหลือเพียง 

1 คนเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการตามข้อ 1. พิจารณากลั่นกรองรายช่ือผู้ท่ีเหมาะสม

ในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางด้านการศึกษาทางไกล ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ทางด้านสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางด้านนิติศาสตร์ ทางด้านการบริหารการเงินและการ

คลัง ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางด้านการตรวจสอบและประเมินผลงาน และทางด้านธุรกิจเอกชน โดย

พิจารณากลั่นกรองให้เหลือด้านละไม่เกิน 2 คน แล้วส่งรายช่ือพร้อมประวัติส่วนตัวไปให้สภาวิชาการคัดเลือกให้เหลือด้าน

ละ 1 คน แต่รวมทุกด้านวิชาการและวิชาชีพแล้วจะต้องไม่เกิน 9 คน   

3.4 อธิการบดีทาบทามความสมัครใจของผู้ท่ีผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอรายช่ือเพื่อ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ตามวิธีและขั้นตอนท่ีส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
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   3.5 สภาวิชาการแจ้งผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรวม 9 คนให้อธิการบดีทราบ 

และให้อธิการบดีทาบทามความสมัครใจของผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ 

 3.6 อธิการบดีน ารายช่ือผู้ที่ตอบรับการทาบทามทั้ง 9 คนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบก่อนน าเสนอ

รายช่ือเพื่อด าเนินการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวิธีและขั้นตอนท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

 ทั้งน้ีมีความแตกต่างระหว่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเสนอแนะการแต่งตั้งนายก 

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2535 กับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วย การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การ

ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2555 อย่างชัดเจน กล่าวคือกระบวนการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2535 นั้นเป็นการสรรหาโดยการ

พิจารณาคัดเลือกรายชื่อและลงคะแนนหยั่งเสียงของกรรมการสภาวิชาการเพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีกระบวนการสรรหาฯ

ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2555 นั้นเปิดโอกาสให้ประชาคม มสธ. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ี

จะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาฯ สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการก่อนน าเสนอรายช่ือเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่ง

ท าให้มีมุมมองในการสรรหาฯ กว้างขึ้นและท าให้เราทราบสภาพปัญหา ความต้องการในปัจจุบันและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยในอนาคตได้อีกด้วย 

  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชชุดปัจจุบัน มีจ านวน 10 ท่าน ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 

  

1.  รศ.ดร.องค์การ อินทรัมพรรย์         2. คุณหญิง ดร.จารุวรรณ เมณฑกา                    
      นายกสภามหาวิทยาลัย          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                   ด้านการตรวจสอบและประเมินผลงาน           

                        

                       

3. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ                  4. รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    ดา้นการศึกษาทางไกล                        

 

 

5. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์         6. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ    

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านสังคมศาสตร์              ด้านนิติศาสตร์                              
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7. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ              8. ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ            

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                             

ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล     
 

  

          

           9. รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์                      10. นายโสภณ สุภาพงษ์ 

           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                                         

            ด้านการบริหารการเงินและการคลัง      ด้านธุรกิจเอกชน    
                            

             

 

ในกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้มีบางท่านท่ีเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒใินชุดเดิมมาแล้ว 1 วาระ ซึ่งมีอยู่ 4 ท่าน ได้แก่ 

1. รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร 

2. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 

3. รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ 

4. นายโสภณ สุภาพงษ ์

ทั้งน้ี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้ ตั้งแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ท่ีหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ช้ัน 3  โทร.  

7467-8 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==  

* บรรณารักษ์ช านาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ ส านักบรรณสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ท่ีมา : 1. “ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” (2557, 4 ธันวาคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 

247 ง หน้า 4 

      2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3/2555 วันศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 2555 

ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

(2555, 28 กุมภาพันธ์) 

      4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 

2555 (2555, 28 กุมภาพันธ์) 
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