รายงานการประเมินตามบทบาทและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕

คํานํา
สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดทิศทาง นโยบาย อัตลักษณ์ ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ จะนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และบทบาทสําคัญ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมี
ความเข้มแข็งในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความสําคัญที่
จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน สภามหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการประเมิน
ตนเองตามหน้ า ที่ แ ละบทบาทของสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ
ประเมิ น ตนเองตามหน้ า ที่ แ ละบทบาทของสภามหาวิ ท ยาลั ย และงานสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ขึ้น เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

สารบัญ
หน้า
คํานํา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑. องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
๒. อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

๑
๑
๓

ส่วนที่ ๒ แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินตามบทบาทและหน้าที่หน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย
๑. ขั้นตอนการประเมินตนเองตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
๒. หลักเกณฑ์ทางการประเมินตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

๕
๕

ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
๑. ผลการประเมินตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ประเมินโดย
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร)
๗
๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(โดยการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย)
๑๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิ านตามบทบาทและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย ๒๒

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบื้องต้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑. องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมี
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้ อํ า นวยการสถาบั น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หรื อ หั ว หน้ า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม ๓
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่นการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ให้ แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ออกข้อบังคับเพื่อดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ดังนี้
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ , ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๑
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑

๒
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดํ า เนิ น การให้ ได้ ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทต่ า งๆ ตาม
ข้ อ บั ง คั บ ข้ า งต้ น โดยนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ชุดปัจจุบัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ สรุปข้อมูลวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
พระครูอรรถกิจนันทคุณ
นายประเสริฐ ตันสกุล
รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล
นายวีระศักดิ์ ปี่บัว
รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์สุกัญญา โฆวิไลกูล
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
นายสมจิตร ลิม้ ลือชา
รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว
พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ
นายอํานาจ นันทหาร

๑๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ชูทนั

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตั นา รักการ
รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด
รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ
รองศาสตราจารย์พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

ตําแหน่ง
นายกสภา
อธิการบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

๑๓ มิ.ย. ๕๕
๘ มี.ค. ๕๖
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๕
๒๘ ก.ย. ๕๕

วันที่ครบวาระ
การดํารง
ตําแหน่ง
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๗ มี.ค. ๖๐
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๑๒ มิ.ย. ๕๘
๒๗ ก.ย. ๕๗

๕ มี.ค. ๕๕

๔ มี.ค. ๕๗

๒๓ เม.ย. ๕๖
๒๓ เม.ย. ๕๖
๒๓ เม.ย. ๕๖
๒๓ เม.ย. ๕๖
๒๒ ก.พ. ๕๔
๒๒ ก.พ. ๕๔
๓๐ พ.ค. ๕๔
๒๒ ก.พ. ๕๔
๘ มี.ค. ๕๖

๒๒ เม.ย. ๕๙
๒๒ เม.ย. ๕๙
๒๒ เม.ย. ๕๙
๒๒ เม.ย. ๕๙
๒๑ ก.พ. ๕๗
๒๑ ก.พ. ๕๗
๒๑ ก.พ. ๕๗
๒๑ ก.พ. ๕๗
๗ มี.ค. ๖๐

วันที่ดํารง
ตําแหน่ง

๓
๒. อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑) กํ า หนดนโยบายและอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาการวิ จั ย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ
ก็ได้
๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
๔) อนุ มั ติ ให้ ป ริ ญ ญา ประกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริญ ญา และ
ประกาศนียบัตร
๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการ
สมทบ
๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
๙) แต่ งตั้ งและถอดถอนรองอธิก ารบดี คณบดี ผู้ อํ านวยการสถาบั น ผู้ อํ านวยการสํ านั ก และ
ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
พิเศษ
๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑๓) พิ จารณาดํ าเนิน การเกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุค คลของมหาวิท ยาลั ยตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และตามที่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรือบุคคลหนึ่ งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย

๔
๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

ส่วนที่ ๒
แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
๑. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ดําเนินการเพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา
๑๘ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กําหนดแนวทางการ
ประเมินดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๑๘
ซึ่งกล่าวถึงบทบาท และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประชุมเพื่อจัดทําแบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประเมินสภามหาวิทยาลัยในส่วนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
๔. สภามหาวิทยาลัย ประเมินตนเอง และมอบหมายให้งานเลขานุการสภาฯ สรุปผลการ
ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๕. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร นําข้อมูลจากการประเมินมาสังเคราะห์ ประมวลผลและจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน
๖. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เสนอรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย
๒. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามบทบาทและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(ประเมินโดยคณะกรรมการฯ) มีเกณฑ์การประเมิน โดยกําหนดค่าคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
คะแนน ๑
มีการดําเนินงาน
น้อยกว่า ๖ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินงาน
๖ – ๘ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินงาน
๙ – ๑๑ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินงาน
๑๒ – ๑๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินงาน
๑๕ ข้อขึ้นไป

๖
๒) เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(โดยการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย) มีเกณฑ์การประเมิน
โดยกําหนดค่าคะแนนตามค่าเฉลี่ยผลการประเมิน (คะแนนเต็ม ๕)
ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
ปฏิบัติงานในระดับมาก
ปฏิบัติงานในระดับกลาง
ปฏิบัติงานในระดับน้อย
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด

(๔.๕๑ – ๕.๐๐)
(๓.๕๑ – ๔.๕๐)
(๒.๕๑ – ๓.๕๐)
(๑.๕๐ – ๒.๕๐)
(๑.๐๐ – ๑.๕๐)

ส่วนที่ ๓
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ กํ า หนดไว้ ในมาตรา ๑๘ ของพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ประเมินโดยคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) ดังนี้
ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

๑

กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการศึกษาการวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม การผลิตและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (ในการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดทํางบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ในการประชุม ครั้งที่
๖/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(ในการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งานบริการวิชาการแก่สังคม
(ในการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบแผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมภายใน และภายนอกสถาบัน (ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ (ในการประชุม ครัง้ ที่ ๗/
๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ ง นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา (ในการประชุม ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๖)

๘
ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

๒

ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบให้สว่ นราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ
ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้

๓

ผลการดําเนินงาน

ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖ (ในการประชุม ครัง้ ที่ ๑/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ในการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ในการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร ว่าด้วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕ (ในการประชุม ครัง้ ที่ ๖/
๒๕๕๕)
กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ ให้ความเห็นชอบ หลักสูตร สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน
การศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
(ในการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๕)
มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ (ในการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินภายใน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับหน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย (ในการประชุม ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
ระดับอุดมศึกษา โดยสํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(ในการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุง และพัฒนาการตามข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ระดับมหาวิทยาลัย (ในการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖)

๙
ที่

๔

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ปรับปรุง และพัฒนาตามข้อเสนอแนะในการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ
มหาวิทยาลัย (ในการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖)
อนุมัติ แผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียน
ที่ ๑/ ๒๕๕๖ (ในการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ในการประชุมครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ั้ง
บางส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
(ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองตาม
บทบาทหน้าที่และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปีการศึกษา
๒๕๕๔ (ในการประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ –
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ในการประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๕)
อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตร
ประเภท ภาคปกติ ประเภท ภาค กศ.บป.
รวมทัง้ สิ้น ๑,๑๔๐ คน ดังนี้
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จํานวน ๑๗ คน
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๓๖ คน
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๑๖ คน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๑๖ คน
- ครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๐๐ คน
- เทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๔๓ คน
- นิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๘๕ คน
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๑๒๙ คน
- บัญชีบัณฑิต
จํานวน ๑๓ คน
- รัฐประศาสตรศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๘๕ คน
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๔๐ คน

๑๐
ที่
๔
(ต่อ)

๕

๖
๗

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๙ คน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๕๓ คน
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๓ คน
ให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๔ ราย (ในการประชุม ครั้งที่
๗/ ๒๕๕๖)

พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิก
สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือ
ไม่มีเรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเท่า
คณะ รวมทัง้ การแบ่งส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของส่วนราชการ
อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย หรือ
ไม่มีเรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ยกเลิกการสมทบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ กําแพงเพชร จํานวน ๔ หลักสูตร (ในการประชุม
อุดมศึกษากําหนด
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖) ประกอบด้วย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา)
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิน่ )
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม)
ให้ความเห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย จํานวน ๖ หลักสูตร (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖) ประกอบด้วย
- ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)
- ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
- ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

๑๑
ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

๘

พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พเิ ศษ
แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก
และผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

๙

ผลการดําเนินงาน
ให้ความเห็นชอบ คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพือ่ ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี และเสนอเรือ่ งเพือ่ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๕)
อนุมัติแต่งตัง้ นายมัย ตะติยะ ให้ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาศิลปะ ตั้งแต่วันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๔ (ในการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๕)
อนุมัติแต่งตัง้ นายนรุตม์ บุตรพลอย ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ในการประชุม ครั้งที่
๘/ ๒๕๕๕)
อนุมัติแต่งตัง้ นางวิไลวรรณ กระต่ายทอง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และอนุมัติแต่งตั้ง
นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ให้ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาบรรณรักษ์และสารนิเทศ
ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕(ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๕)
อนุมัติแต่งตัง้ นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ ให้ดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ ตั้งแต่วนั ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖)
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
คณบดี จํานวน ๓ คณะ (ในการประชุมครัง้ ที่ ๔/
๒๕๕๖) ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- อาจารย์สชุ ิน รอดกําเหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ ดร.ชัยรัตน์ บุมี
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ (ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี และรายละเอียด
ภาระงานรองอธิการบดี (ในการประชุม ครัง้ ที่ ๕/
๒๕๕๖)

๑๒
ที่
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๙
(ต่อ)

๑๐

แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๑๑

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน ๕
หน่วยงาน (ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/ ๒๕๕๖) ได้แก่
- ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล
ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
- รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งนายอํานาจ นันทหาร
เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(ในการประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ในการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๕)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ในการประชุมครัง้ ที่ ๗/ ๒๕๕๕)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ (ในการประชุมครั้งที่
๙/ ๒๕๕๕)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ (ในการประชุมครั้งที่
๑๐/ ๒๕๕๕)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ (ในการประชุมครั้งที่
๒/ ๒๕๕๖)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔ (ในการประชุมครั้งที่
๖/ ๒๕๕๖)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕ (ในการประชุมครั้งที่
๗/ ๒๕๕๖)

๑๓
ที่
๑๑
(ต่อ)

๑๒

๑๓

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติรายได้นอกงบประมาณเป็นเงินประจําตําแหน่ง
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนการ
จัดหารถประจําตําแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีทเี่ กษียณอายุ
ราชการ (ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/ ๒๕๕๖)
ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการ ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
กําแพงเพชร ว่าด้วย เงินประจําตําแหน่งวิชาการ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
(ในการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้อง
ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในโครงการพัฒนา
ครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching
and Mentoring) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ งการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สําหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร และนักศึกษาที่ศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้ มหาวิทยาลัย (ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ งการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และนักศึกษาทีศ่ ึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั้
มหาวิทยาลัย (ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖)
พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอน
บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายด้วย
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย (ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
๒๕๕๕)
อุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ อนุมัติ กรอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
กําแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
(ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖)

๑๔
ที่
๑๓
(ต่อ)

๑๔

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติการต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ให้กับ นายศรัณย์ วงศ์คําจันทร์
และนายสมชัย วงษ์นายะ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ
ที่มีอายุครบ ๖๕ ปี บริบูรณ์ (ในการประชุมครั้งที่
๗/ ๒๕๕๖)
อนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(ในการประชุมครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๖)
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในการประชุม ครั้งที่ ๕/
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ ๒๕๕๕)
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจ
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิม่ เติม) (ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจํา
สํานักงานอธิการบดี (ในการประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งผูร้ ักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ในการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะครุศาสตร์ (ในการประชุม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
(ในการประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖)

๑๕
ที่
๑๔
(ต่อ)

๑๕

๑๖

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็น
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/
๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ในการประชุม ครัง้ ที่ ๖/
๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจํา
ส่วนราชการ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะ
เทียบเท่าคณะ ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(ในการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่
พิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/ ๒๕๕๖)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร์ (ในการประชุม ครัง้ ที่ ๗/ ๒๕๕๖)
อนุมัติแผนรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ในการประชุม ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๕)

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งที่
เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยได้
ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อ
สภามหาวิทยาลัยกําหนด วาระการประชุมสภา
พัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจน มหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการ
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
พัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
(๑) การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษา
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การพัฒนาบุคลากรสําหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้
มีสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน ในเรือ่ งความมั่นคง
ในหน้าทีก่ ารงาน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทน
การศึกษาต่อ เป็นต้น

๑๖
ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

๑๖
(ต่อ)

๑๗

ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยทีม่ ิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ

ผลการดําเนินงาน
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกิจกรรม ทีจ่ ัดโดยสภาคณาจารย์
และข้าราชการตามโครงการจัดเสวนาโครงการ
“เติมใจ เติมรัก เติมปัญญา” เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ชั้นนําในอาเซียน โดยให้เกียรติมาร่วมเสวนาทิศทางการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนามหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามติสภามหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมรับทราบ
ทุกครัง้
ให้ความเห็นชอบรายงานการดําเนินงานตามภาระงาน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีต่ ่อเวลา
ราชการ ประจําปี ๒๕๕๕ (ในการประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๕๖)
สภามหาวิทยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรให้ความรู้
ในโอกาสต่าง ๆ

ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ประเมินโดยคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) : สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ได้ ๑๕ ข้อ เท่ากับ ๕ คะแนน

๑๗
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย
ข้อเด่น
๑. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ
๒. สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติสภา
ข้อควรพัฒนา
๑. เรื่องนําเสนอเพื่อให้สภาพิจารณาให้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยก่อนล่วงหน้า ๗ วัน เพื่อกรรมการจะได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อน
ล่วงหน้า

๑๘
2. ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย (โดยการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย)
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เครื่องมือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และประเมินระดับความสําเร็จตามบทบาทอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลประเมินตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 2 การประเมินสภามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข้อความ
S.D.
X
1.1 ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.62
0.67
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.62
0.67
ของสภามหาวิทยาลัย
1.2 ความรู้เกีย่ วกับ...
(1) ประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
4.48
0.75
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการ ลําดับความสําคัญ
4.48
0.81
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
(3) ระดับคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของคณะวิชาต่าง ๆ ว่า
4.29
0.85
คณะใดที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรืออยู่ใน
ระดับที่ต้องปรับปรุง
1.3 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4.52
0.75
(1) อ่านรายงานการประชุมก่อนการประชุมเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของบันทึกการประชุม
(2) ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อซักถาม และให้คําแนะนํา
4.43
0.75
รวมทั้งอภิปรายในประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(3) ให้เกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการสภาท่านอื่นโดย
4.76
0.44
ไม่ขัดจังหวะในการแสดงความคิดเห็น
(4) มีบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่กํากับดูแลระดับ
4.52
0.68
นโยบาย ส่วนเรื่องการบริหารและการจัดการเป็นหน้าที่ของอธิการบดี
(5) เสนอความคิดหรือข้อเสนอแนะในที่ประชุมบนพื้นฐาน
4.48
0.68
ข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับวิทยาการการจัดการสมัยใหม่
(6) เคยเสนอความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปญ
ั หา หรือขับเคลื่อน
4.38
0.74
มหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยและตอบสนองพันธกิจทางสังคมได้เป็น
อย่างดี

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

๑๙
ข้อความ
(7) เคยโต้แย้งความคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านอื่นในที่
ประชุมอย่างสร้างสรรค์
(8) เคยแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจ/
เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
(9) พึงพอใจต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งในด้านจํานวนผู้เข้า
ประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม
(10) ถ้าเปรียบเทียบกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านอื่น ๆ ท่าน
คิดว่า ความทุ่มเทและผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยของท่าน
รวม

3.71

S.D.
1.15

แปลผล
มาก

4.14

0.79

มาก

4.33

0.80

มาก

4.38

0.67

มาก

4.41

0.75

มาก

X

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พบว่าในภาพรวมมีการประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก ( X = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการประเมินตนเองที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ การปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ข้อ 3 ให้เกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการสภาท่านอื่นโดย
ไม่ขัดจังหวะในการแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยคือ 4.76 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ข้อ 7 เคยโต้แย้งความคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านอื่น
ในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.71
ตอนที่ 2 การประเมินสภามหาวิทยาลัย
ข้อความ
2.1 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดให้ ค วามเห็ น ชอบ
ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.2 สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการนํายุทธศาสตร์และนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.3 สภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง
ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ กํ า หนดไว้ และติ ด ตามการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง อย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.4 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
(1) ด้านการเงิน
(2) ด้านผลงานตามภารกิจหลัก
2.5 สภามหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(1) หลักประสิทธิผล
(2) หลักประสิทธิภาพ
(3) หลักการตอบสนอง

4.71

S.D.
0.47

แปลผล
มากที่สุด

4.65

0.49

มากที่สุด

4.59

0.51

มากที่สุด

4.29
4.43

0.85
0.68

มาก
มาก

4.48
4.43
4.43

0.68
0.75
0.68

มาก
มาก
มาก

X

๒๐
ข้อความ
(4) หลักภาระรับผิดชอบ
(5) หลักความโปร่งใส
(6) หลักการมีส่วนร่วม
(7) หลักการกระจายอํานาจ
(8) หลักนิติธรรม
(9) หลักความเสมอภาค
(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
2.6 สภามหาวิท ยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน
ทํ า หน้ า ที่ ใ นการกลั่ น กรอง การติ ด ตามงานและควบคุ ม ตรวจสอบ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.7 สภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลงานของอธิการบดี
โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และตกลงกันไว้ล่วงหน้า
2.8 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีแผนการประชุมและส่งเอกสาร
การประชุมล่วงหน้า เป็นไปตามข้อกําหนด (ล่วงหน้า 7 วัน)
2.9 ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะครั้ ง มี ก รรมการสภาฯ
เข้าร่วมประชุม ตามข้อกําหนด (เฉลี่ยร้อยละ ๘๐)
2.10 มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส เช่น ประวัติของกรรมการ
สภาฯ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานประชุมสภาฯ ทุกครั้ง
และรายงานการประเมินตนเองของสภาฯ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
2.11 สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ในเรื่องต่อไปนี้
(1) การใช้งบประมาณ
(2) การจัดการศึกษา
(3) การวิจัย
2.12 สภามหาวิทยาลัย ได้พัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.13 สภามหาวิทยาลัย ได้มีการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน จาก
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์
รวม

4.43
4.43
4.33
4.24
4.43
4.38
4.48
4.35

S.D.
0.68
0.81
0.73
0.89
0.68
0.74
0.68
0.61

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.65

0.49

มากที่สุด

4.47

0.62

มาก

4.59

0.62

มากที่สุด

4.59

0.62

มากที่สุด

4.52
4.43
4.43
4.24

0.60
0.81
0.98
0.66

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.65

0.61

มากที่สุด

4.47

0.68

มาก

X

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภามหาวิทยาลัย พบว่าในภาพรวมมีการประเมิน
ตนเองอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีการประเมินตนเองที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกําหนดให้ความ
เห็นชอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยคือ 4.71 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
มี 2 ข้อ คือ สภามหาวิทยาลัย ได้พัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และ
สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ข้อ 7 หลักการกระจายอํานาจ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.24

๒๑
ตารางสรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภามหาวิทยาลัย
ข้อความ
X
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองในฐานะกรรมการสภา 4.41
มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 2 การประเมินสภามหาวิทยาลัย
4.47
รวม 4.44

S.D.
0.75

แปลผล
มาก

0.68
0.72

มาก
มาก

จากตารางสรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม พบว่าผล
การประเมินตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยคือ 4.41 และผลการ
ประเมินสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยคือ 4.47 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สรุปในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยคือ 4.44

ส่วนที่ ๔
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ ๑) สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่
กําหนดในพระราชบัญ ญั ติของมหาวิทยาลัย ๒) สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร์ ทิ ศทาง กํากับ
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ๓) สภามหาวิทยาลัยทําตามระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ๔) สภามหาวิ ท ยาลั ย กํ ากั บ ติ ด ตาม การดํ าเนิ น งานของผู้ บ ริห ารมหาวิ ท ยาลั ย ๕) สภา
มหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
๑. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ประเมินโดยคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) : สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ได้ ๑๕ ข้อ เท่ากับ ๕ คะแนน
๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (โดยการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย) เท่ากับ ๔.๔๔ คะแนน
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เฉลี่ยทั้ง
๒ ประเด็น ได้คะแทนเท่ากับ ๔.๗ คะแนน

