อานาจและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและ หน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฏ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ออกกฏ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้
(3) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาลัย สถาบัน สานัก
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วน
ราชการดังกล่าว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(9) แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการศูนย์
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(13) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฏหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย
(15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นอยู่ในอานาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันกับสถาบันอื่น
(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

คาแถลงต่อสภามหาวิทยาลัย
ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยแทน ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพีย รชั ย และ
ต่ อ มาสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ลื อ กกระผมเป็ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย โดย
มหาวิทยาลัยได้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
โดยที่ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นตาแหน่งที่ทรงเกียรติ และ
การปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับสภามหาวิทยาลัยนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งมีความสาคัญ ไม่ยิ่ง
หย่ อ นไปกว่ า ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะแล้ ว พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแล
กิ จ การทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย และดั ง ที่ รู้ กั น ว่ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสภา
มหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่ดาเนินการในรูปแบบการประชุมเป็นหลัก นายกสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะประธานในที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ย่อมต้องตกอยู่ใน
ความคาดหวั ง ของผู้ ค นในสั ง คม เหมื อ นกั น กั บ ท่ า นอธิ ก ารบดี ว่ า จะน าพา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ไปอย่างไร และที่สาคัญกระผมเห็นว่า ที่ผ่านๆ มาการ
ทาหน้าที่ของพวกเราในสภามหาวิทยาลัยในเรื่อ งสาคัญๆ บุคคลภายนอกก็จับ
ตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทในการขับเคลื่อนระดับจังหวัดและ
ระดับภูมิภาคที่จะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
แม้ ว่ า กระผมจะท าหน้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ใน
ช่วงเวลาจากัด แต่ก็คิดว่าต้องทาหน้าที่นี้สนองต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่ง
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ต่อชาวราชภัฏเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ตั้ง
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ไว้เบื้องต้นดังนี้

ประการที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กฎหมายบัญญัติ กระผมขอ
รับรองว่าจะดาเนินการโดยคานึงถึงความถูกต้อง เรียบร้อย และชอบธรรมเป็น
หลัก
ประการที่ ๒ ในฐานะประธานในที่ประชุม ซึ่งในแต่ละครั้งมี เรื่องให้
ต้องพิจารณาเป็นจานวนมาก ทั้งเรื่องให้ความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติเรื่อง
ต่างๆ ก็ต้องบริหารและควบคุมการประชุมตามข้อบังคับซึ่งสภาเราได้ปรับปรุง
ไปเมื่อ ต้ น ปี และต้ อ งท าให้ ก ารประชุ มมีประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น การพิ จารณา
ระเบียบวาระต่างๆ ก็ต้องทาให้ละเอียดรอบคอบกว่าเดิม
ประการที่ ๓ ในเรื่องที่เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยและความก้าวหน้า
ทางวิ ช าการ ในฐานะที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น แหล่ ง รวมของความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ของผู้ทรงคุณวุฒิ กระผมมี พันธสัญญาที่จะต้องนาข้อแนะนา ความ
คิดเห็นต่างๆ เชื่อมโยงให้ฝ่ายบริหารรับไปพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ส่วนตัวกระผมเอง ถ้าหากได้ข้อมูล มุมมอง หรือนวัตกรรม ใหม่ๆดีๆ ก็จะ
เอามาแชร์ในที่ประชุมนี้ให้เข้ากับยุคประเทศไทย ๔.๐
ประการสุดท้าย อยากพูดถึงสัจธรรมข้อหนึ่งที่ว่า ไม่มีใครสามารถทา
อะไรทุกอย่างได้ดี และถูกต้องได้ทั้งหมด การเตือนสติและการยับยั้งในสิ่งที่จะ
เป็นผลเสีย จะเป็นหนทางที่แสดงออกซึ่งความปรารถดีต่อกันอย่างแท้จริง ใน
ฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยคงต้องยืนยันให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าสภามหาวิทยาลัย
จะไม่เออออห่อหมกกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน ผมขอให้การรับรองไว้
ณ ที่นี้
ขอขอบคุณครับ
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและ หน้าที่ควบคุมดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฏ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ออกกฏ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้
(3) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาลัย สถาบัน สานัก
ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วน
ราชการดังกล่าว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(9) แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการศูนย์
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(13) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฏหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย
(15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นอยู่ในอานาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันกับสถาบันอื่น
(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

