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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ ตามที่ ได้ เดิ น ทางไปประชุ ม ณ ประเทศมาเลเซี ย เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาผู้ น าใน
สถานศึกษา โดยได้แจ้งแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาประเทศมาเลเซียให้กับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
ทราบเพื่อให้ทิศทางในการบริหารเป็นไปในทางเดียวกันและผู้บริหารจะได้ทราบบทบาทของตัวเอง
๑.๒ อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น ๕ อาคารนวัตปัญญา
๑.๒.๒ เมื่อวัน ที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ ได้จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔ (RUNIRAC 2016) โดยอธิการบดีได้นาเสนอสรุปรายงาน
การดาเนินงานในรูปแบบวีดิทัศน์ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งผลดาเนินงานดังกล่าวถือว่าสาเร็จลุล่วงด้วยดี
๑.๒.๓ อธิการบดีได้มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์เพชร สังข์ศักดา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย นาเสนอ ประธานอนุญาต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง อธิ ก ารบดี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเท ศ
เรื่ อ ง แจ้ งการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอแจ้งการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้ารักษา
ความสงบแห่งชาติ ดังนี้
๑) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาได้กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่
ละแห่ งประกอบด้ ว ยนายกสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ซึ่งแต่ งตั้งจากบุ ค คลภายนอกสถาบั น ) และกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการโดยตาแหน่ง (ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งที่กฎหมายกาหนด)
กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ซึ่งแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษานั้น) กรรมการประเภท
ผู้บริหาร (ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารสถาบันอุดมศึกษานั้น) และกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
(ซึ่งแต่งแต่งจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษานั้น ) ดังนั้น เมื่อความในวรรคสองของข้อ ๓ ของคาสั่งหัวหน้า
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฯ ก าหนดว่า ผู้ ด ารงต าแหน่ งนายกสภาสถาบั น อุ ด มศึ กษาหรือ กรรมการสภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง ที่ แ ต่ งตั้ ง จากบุ ค คลภายนอกสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเท่ านั้ น ที่ ถู ก ห้ า มมิ ให้ ได้ รั บ
ค่าตอบแทน หรือเบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น นอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะ
นายกสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ กรรมการสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดั งกล่ าว กล่ า วคื อ หากเป็ น กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะบุคลากรภายในของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น เช่น กรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจาหรือกรรมการประเภทผู้บริหาร เป็นต้น ก็ยังมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดในฐานะอื่นที่เป็นอยู่จากสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ต่อไป
๒) กรณีที่กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิได้รับ แต่งตั้งเป็นกรรมการประจา
คณะสถาบั น ส านั ก หรื อตาแหน่ งต่ างๆ ที่ส ภาสถาบั น อุด มศึ กษาแต่งตั้ง เช่ น ประธานกรรมการหรือ ประธาน
อนุกรรมการจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นั้น เห็นว่า ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งจะให้อานาจแก่สภาสถาบันอุดมศึกษาในการกากับดูแลให้การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัด โดยกฎหมายกาหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น การแต่งตั้ง

ให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาไปทาหน้าที่ใด ๆ ที่ต้องอยู่ภายใต้การบริหารของ
อธิการบดี ก็จะทาให้การทาหน้าที่ในบทบาทของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบัน อุดมศึกษา
ขาดความเป็นกลาง เว้นแต่ จะได้รับแต่งตั้งจากสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ไปทาหน้าที่ใดๆ ที่เป็นภารกิจของสภา
สถาบันอุดมศึกษาและอยู่ในอานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยตรงก็สามารถดาเนินการได้ เช่น การเป็นประธาน
กรรมการ/คณะทางาน/กรรมการ ประธานอนุกรรมการ/อนุกรรมการ เป็นต้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็สามารถมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน หรือเบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดในฐานะนั้นๆ ได้
๓) ผู้ที่ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถได้รับ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดี หรือผู้บริหาร ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ หรือในทางกลับกัน ผู้ที่ ดารงตาแหน่งอธิการบดีหรือผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง จะสามารถได้รับแต่งตั้งตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นได้หรือไม่นั้น เห็นว่า
แม้ตามข้อ ๓ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ จะไม่ได้กาหนดครอบคลุมถึงประเด็นดังกล่าวด้วย
แต่ เนื่ อ งจากผู้ บ ริ ห ารของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยเฉพาะต าแหน่ งอธิ ก ารบดี ถื อ เป็ น ต าแหน่ งบริ ห ารสู งสุ ด ของ
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา ฉะนั้น การ
แต่งตั้งให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งไปดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น หรือในทาง
กลับกันการแต่งตั้งให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งไปดารงตาแหน่งอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
ไปดารงตาแหน่งอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ในช่วงเวลาเดียวกันย่อมีผลทาให้ผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอธิการบดีให้เต็มเวลาซึ่งขัดต่อหลักการดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดขององค์กรจึง
ไม่อาจทาได้
๔) ผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการอุดมศึกษาหรือกรรมการอุดมศึกษาจะสามารถ
ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาได้หรือไม่นั้น เห็นว่าโดยบทบาทของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น
องค์ ก รตามกฎหมายที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการก าหนดและก ากั บ ติ ด ตามให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ รวมถึงบางกรณีคณะกรรมการอุดมศึกษายังมีบทบาทอย่าง มี
นัยสาคัญในการออกคาสั่งทางปกครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก็เป็นองค์กรที่มี
หน้าที่ในการกากับดูแลให้การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดหรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่งบางครั้งสภาสถาบันอุดมศึกษายังอาจได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการมีมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีจึงเห็นว่าบทบาทของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภา
สถาบันอุดมศึกษามีความขัดกันโดยอานาจหน้าที่ แม้โดยบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งได้เปิดโอกาสให้กรรมการการอุดมศึกษาอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาได้โดยการ
เสนอของคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อ แต่เนื่องจากโดยผลของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติฯ ได้กาหนดให้ค ณะกรรมการการอุดมศึกษามีอานาจและหน้าที่ในการให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อออกคาสั่งหรือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้โดยตรงซึ่งอาจ
กระทบต่อการดารงตาแหน่ งของนายกสภาสถาบั นอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบัน อุดมศึกษาด้วย ดังนั้ น
เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางจึงไม่ควรเสนอ
แต่ ง ตั้ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการอุ ด มศึ ก ษาหรื อ กรรมการอุ ด มศึ ก ษาไปด ารงต าแหน่ ง นาย กสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา เพราะอาจส่งผลต่อการขัดกันของอานาจหน้าที่
๑.๒.๔ อธิการบดีได้มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์เพชร สังข์ศักดา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอ ประธานอนุญาต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้หน่วยงานต่างๆสามารถจัดหารายได้ แต่
ต้องรายงานรายรับ – รายจ่ายเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยี
ก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้ดาเนิ นการทดสอบวั ส ดุ โครงการบริการวิช าการทดสอบวั สดุ ก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น จึงส่งมอบ
รายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการบริการวิชาการทดสอบวัสดุก่อสร้างประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อการ
บริหารรายได้ที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

๑.๒.๕ อธิการบดีได้มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์เพชร สังข์ศักดา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอ ประธานอนุญาต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า
ตามที่มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากผู้
ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๖(๓) ลาออกจากตาแหน่งรองอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ทาให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๓) และวรรคสี่ มาตรา ๑๗ วรรคสี่ วรรคหก
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ ด ารงต าแหน่ งประเภทผู้ บ ริ ห าร
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ร่วมกันเลือก
ให้ กรรมการที่ได้รับ การเลือกอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ถึงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและ
ให้มีส่วนงานภายในหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
๔.1 การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔)
4.2 การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
๔.3 การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๔ การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
และมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๕ การพิจารณาเห็นชอบ(ร่าง) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภา
วิชาการ
๔.๖ การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕
๔.๗ การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (วาระลับ)
๔.๘ การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๙ การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๑ หลักสูตร
๔.๑๐ การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ 08) จานวน ๘ หลักสูตรและการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย) จานวน ๒ หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ กาหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๖๐
ปฏิ ทิน การประชุม สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บุรีรัม ย์ สมั ยสามั ญ ประจาปี ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุ ม
เบญจกาญจน์ ชั้น ๕ อาคารนวัตปัญญา
ครั้งที่

วัน เดือน ปี
๐๑/๒๕๖๐ จ. ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
๐๒/๒๕๖๐ จ. ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สถานที่ประชุม

หมายเหตุ

ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์
ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์

๐๓/๒๕๖๐ จ. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๔/๒๕๖๐ จ. ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์

๐๕/๒๕๖๐ จ. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๐๖/๒๕๖๐ จ. ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์

๐๗/๒๕๖๐ จ. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๘/๒๕๖๐ จ. ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์

๐๙/๒๕๖๐ จ. ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
๑๐/๒๕๖๐ จ. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์

๑๑/๒๕๖๐ จ. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๒/๒๕๖๐ จ. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์

ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์
ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์
ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์
ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์
ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์

๕.2 ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๙ วั น จั น ทร์
ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น ๕ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์

