บทบาทอานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามมาตรา 15 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้

ทั่วไปของ

(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริหารทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้
วางระเบียบและออกข้อบังคับสาหรับ ส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ ประกาศนียบัตร
(4) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก และศูนย์
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ดังกล่าว
(5) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีท่ บวงมหาวิทยาลัยกาหนด
(7) พิ จ ารณาเสนอเพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง และ
พิ จ ารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
พิเศษ
(8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ วิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ
ส านั ก ผู้ อานวยการศู น ย์ หรื อหั ว หน้า หน่ ว ยงานที่เ รี ยกชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มีฐ านะเที ยบเท่า คณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเ สนอและ
อาจมอบหมายให้อธิการบดีดาเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ก็ได้
(13)พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ย วกับ กิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ระบุให้
เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

อานาจและหน้าที่ ของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เป็นประธานของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. ควบคุมและดาเนินการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
3. งดการประชุมปกติ หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษ เมื่อมีเหตุอันควร
4. อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ช่วยนายกสภามหาวิทยาลัยดาเนินการประชุมหรือ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
เป็นประธานของที่ประชุม ควบคุมและดาเนินการประชุมแทนนายกสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย หรือคาสั่งของ
นายกสภามหาวิทยาลัย
2. จัดทารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. แจ้งมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบสรรพเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติการอื่นตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
6. อานาจและหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้

อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในมาตรา15 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
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1. ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีอานาจใน
การปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
2. อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. อานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานพัฒนาระบบราชการ

บทบาทหน้าที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
1. สภาสภาบันมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และ นโยบายของมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากกว่าปีละ 2 ครั้ง
3. สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดี หรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลง
กันไว้ล่วงหน้า
4. สภามหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการบริ หารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

บทบาทหน้าที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากาหนด
การที่สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน (รวมถึงกรรมการบริหารสถาบั น ในกรณีไม่มี สภา
สถาบัน)
มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและให้ความสาคัญ เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
คานึงถึงความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในทางปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
ของสถาบันตามหลักสากลจะดาเนินการโดยผ่านสภามหาวิทยาลัย /สถาบัน ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการผลักดัน
การกาหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารและคณาจารย์ มีการดาเนินงาน
ตามนโยบายและเป้าหมายของสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ระบบการทางานที่ดี
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอานาจ โปร่งใส และตรวจสอบได้และมีระบบตรวจสอบการ
ทางานตามภารกิจของสถาบัน ตลอดจนจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ปรับปรุงการทางานและ พัฒนาการทางานที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการผลั กดันสถาบันให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล ดังนั้น บทบาทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย /สถาบัน ในการกากับดูแลที่ดี
จึงส่งผลต่อการดาเนินงานของสถาบันโดยตรงนอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
สารสนเทศและความโปร่งใสนั้น เป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทางานของ
องค์กรต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนแสดงถึงความโปร่งใสที่พร้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถ
ร่วมตรวจสอบการทางานขององค์กรได้
ระบบงานที่สาคัญ มี 3 ด้าน ได้แก่
1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
2. การบริหารจัดการสารสนเทศ
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล

บทบาทหน้าที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
1. สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบาย
และการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมี การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คานึงถึงความ
รับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. การกากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะดาเนินการโดยผ่านสภามหาวิ ทยาลัย
ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการผลักดันการกาหนดนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ในการดาเนินงาน เพื่อให้ฝ่าย
บริหารและคณาจารย์มีการดาเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ภายใต้ ร ะบบการท างานที่ ดี แ ละมี ร ะบบตรวจสอบการท างานตามภารกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการทางานและ
พัฒนาการทางานที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกากับดูแลที่ดี จึงส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ตลอดจนการจัดทาและตรวจสอบรายงานทางการเงิ นการเปิดเผย
สารสนเทศและความโปร่งใสนั้น ถือเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทางานของ
องค์กรต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนแสดงถึงความโปร่งใสที่พร้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถ
ร่วมตรวจสอบการทางานขององค์กรได้
3. การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การควบคุมดูแลให้การดาเนินกิจการ
ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา และกิจการด้านการบริหารตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมายกาหนด ซึ่งหมาย
รวมถึง การกาหนดนโยบาย การอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
หลักสูตรการศึกษา การกากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผล
การด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ กษา เพื่อ ให้ ส ถาบัน อุด มศึก ษาดาเนิน การได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เกิ ด
ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส พร้อมตรวจสอบได้
4. การถ่ายทอดเป้าหมาย หมายถึง การถ่ายทอดนโยบาย เป้าประสงค์กรอบทิศทาง และ
แนวการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในระดับสถาบันอุดมศึกษา และระดับคณะ/สานัก รวมถึง
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคณะ/สานัก
สามารถดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
5. สภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสาคัญใน
การกาหนดทิศทาง นโยบาย อัตลั กษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนาไปสู่ แนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
6. หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย /สถาบัน หมายถึงการดาเนินงานตามขอบเขต
ของอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เป็นต้น โดยการกระจายอานาจ
ไปยังองค์กรอานาจร่วมตามที่กฎหมายกาหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอานาจหน้าที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลั ย
คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลมหาวิทยาลั ย
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ และ/หรือ คณะกรรมการอื่น โดยกากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันให้มีความรับผิดชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได้

7. ระบบการกากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) หมายถึง การที่สภา
มหาวิทยาลัย สถาบั นมีกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุม และการ
ตรวจสอบการดาเนินการของสภามหาวิทยาลัย /สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษารวมทั้ง การควบคุมและการ
ตรวจสอบความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง การมี
คณะกรรมการที่กากับกรอบการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการของผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบด้านการเงินการจัดการความเสี่ยง ความ โปร่งใสและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
8. การกระจายอานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน มีกระบวนการที่ชัดเจนในการให้ อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดาเนินการให้แก่
บุคลากรรวมถึง การมอบอานาจ (Authorization) โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ การเพิ่ ม ผลผลิ ต หรื อ ผลิ ต ภาพ
(Productivity) เพื่อผลการดาเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ระบบการกระจายอานาจการ ตัดสินใจที่
ดี ต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่
เหมาะสม

บทบาทของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
 เป็นองค์กรสูงสุดในการกาหนดและกากับนโยบาย รวมทั้งการควบคุมกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย โดยอาศัยอานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยและอื่น ๆ
 พิทักษ์ธรรมาภิบาลและประสานประโยชน์
- แทนรัฐ
- เจตนารมณ์ของการก่อตั้ง
- แทนประชาคมมหาวิทยาลัย
- แทนผู้มีส่วนได้เสีย

