รายงานการประเมินตามบทบาทและหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔

คํานํา
สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษา ที่ตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดทิศทาง นโยบาย อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยสภามหาวิทยาลัยมีหนาที่และบทบาทสําคัญ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนั้น เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยมี
ความเขมแข็งในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาใหความสําคัญที่
จะดําเนิน การใหบ รรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของสถาบัน สภามหาวิทยาลัย จึง มอบหมายให
คณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกํ าแพงเพชร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
งานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินสภามหาวิทยาลัยตาม

บทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และประเมินตนตนเองฉบับนี้ขึ้น เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ซึ่งจะเปน
แนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณตอไป

มิถุนายน ๒๕๕๕

สารบัญ
คํานํา
สวนที่ ๑ ขอมูลเบื้องตนของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑. องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย
๒. อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

หนา
๑
๑
๓

สวนที่ ๒ แนวทางและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่
ของสภามหาวิทยาลัย
๕
๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
๒. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
๕
สวนที่ ๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
๑. ผลการประเมินตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ประเมินโดย
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร)
๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(โดยการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย)
สวนที่ ๔ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

๗

๗
๑๘
๒๐

สวนที่ ๑
ขอมูลเบื้องตนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑. องคประกอบสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงมี
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการ และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และมิใชผดู ํารงตําแหนงตาม ๓
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาว ตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถิ่นการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ให แตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดออกขอบังคับเพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแตละประเภท ดังนี้
๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารไดมา
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ , ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๑
๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารไดมา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๔. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารไดมา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑

๒

มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การให ไ ด ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทต า งๆ ตาม
ข อ บั ง คั บ ข า งต น โดยนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ชุดปจจุบัน ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ สรุปขอมูลวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว
ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
พระครูอรรถกิจนันทคุณ
นายประเสริฐ ตันสกุล
รองศาสตราจารยวศิน อิงคพัฒนากุล
นายวีระศักดิ์ ปบัว
รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล
นายสุชาติ จึงกิจรุงโรจน
นายสมจิตร ลิ้มลือชา
รองศาสตราจารยโสรีช โพธิแกว
พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
นายอนุสสรณ แสงพุฒ
ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ ชูทนั

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ผูชวยศาสตราจารยสุวฒ
ั นา สุกกระ
รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวฒ
ั น
ผูชวยศาสตราจารยเรขา อรัญวงศ
ผูชวยศาสตราจารยวชิระ วิชชุวรนันท
รองศาสตราจารยระมัด โชชัย
รองศาสตราจารยสมชัย วงษนายะ
รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน

นายกสภา
อธิการบดี
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

๑๓ มิ.ย. ๕๕
๓๐ ธ.ค. ๕๑
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
๕ มี.ค. ๕๕

วันที่ครบวาระ
การดํารง
ตําแหนง
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๓๐ ธ.ค. ๕๕
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๑๓ มิ.ย. ๕๘
๕ มี.ค. ๕๗

ผูแทนผูบ ริหาร
ผูแทนผูบ ริหาร
ผูแทนผูบ ริหาร
ผูแทนผูบ ริหาร
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

๑๘ พ.ค. ๕๒
๑๘ พ.ค. ๕๒
๑๘ พ.ค. ๕๒
๒๐ ธ.ค. ๕๓
๒๒ ก.พ. ๕๔
๒๒ ก.พ. ๕๔
๒๒ ก.พ. ๕๔
๒๒ ก.พ. ๕๔
๒๕ ก.พ. ๕๒

๑๘ พ.ค. ๕๕
๑๘ พ.ค. ๕๕
๑๘ พ.ค. ๕๕
๑๘ พ.ค. ๕๕
๒๒ ก.พ. ๕๗
๒๒ ก.พ. ๕๗
๒๒ ก.พ. ๕๗
๒๒ ก.พ. ๕๗
๓๐ ธ.ค. ๕๕

ตําแหนง

ประธานสภาคณาจารย
และขาราชการ

วันที่ดํารง
ตําแหนง

หมายเหตุ สําหรับตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กําลังอยูระหวางการ
ดําเนินการ

๓
๒. อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ
หนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑) กํ า หนดนโยบายและอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาการวิ จั ย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ
ก็ได
๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร
๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบง
สวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว
๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการ
สมทบ
๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ
๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
๑๒) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและผลประโยชน
จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อนในสถาบั น อุด มศึ กษา และตามที่ คณะกรรมการขาราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย

๔
๑๕) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได
๑๖) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอื่น
๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ

๕

สวนที่ ๒
แนวทางและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
๑. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ดําเนินการเพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา
๑๘ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทางการ
ประเมินดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๑๘
ซึ่งกลาวถึงบทบาท และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
๒. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประชุมเพื่อจัดทําแบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จัดทําแบบประเมินตามขอ ๒ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ
๔. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประเมินสภามหาวิทยาลัยในสวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
๕. สภามหาวิทยาลัย ประเมินตนเอง และมอบหมายใหงานเลขานุการสภาฯ สรุปผลการ
ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เสนอตอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
๖. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร นําขอมูลจากการประเมินมาสังเคราะห ประมวลผลและจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน
๗. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เสนอรายงานผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัย
๒. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) เกณฑการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(ประเมินโดยคณะกรรมการฯ) มีเกณฑการประเมิน โดยกําหนดคาคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๖

คะแนน ๑
มีการดําเนินงาน
นอยกวา ๖ ขอ

คะแนน ๒
มีการดําเนินงาน
๖ – ๘ ขอ

คะแนน ๓
มีการดําเนินงาน
๙ – ๑๑ ขอ

คะแนน ๔
มีการดําเนินงาน
๑๒ – ๑๔ ขอ

คะแนน ๕
มีการดําเนินงาน
๑๕ ขอขึ้นไป

๒) เกณฑการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
(โดยการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย) มีเกณฑการประเมิน
โดยกําหนดคาคะแนนตามคาเฉลี่ยผลการประเมิน (คะแนนเต็ม ๕)
ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
ปฏิบัติงานในระดับมาก
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
ปฏิบัติงานในระดับนอย
ปฏิบัติงานนอยที่สุด

(๔.๕๑ – ๕.๐๐)
(๓.๕๑ – ๔.๕๐)
(๒.๕๑ – ๓.๕๐)
(๑.๕๐ – ๒.๕๐)
(๐.๐๐ – ๑.๕๐)

๗

สวนที่ ๓
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา ๑๘ ของพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ประเมินโดยคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) ดังนี้
ที่
๑

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและ
สงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการดําเนินงาน

ใหความเห็นชอบ การกําหนดอัตลักษณ จุดเนน จุดเดน
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ในคราวประชุม ครั้ง
ที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนการชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ การดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนการ
จัดการศึกษาของอําเภอแมสอด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แมสอด (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ (ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ แผนดานการวิจัย ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ สรุปผลการทบทวนปจจัย
สภาพแวดลอมและองคประกอบหลักของแผนกลยุทธ
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๕
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๔)

๘
ที่
อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
๑ กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ
(ตอ) มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและ
สงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

๒

ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ
ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือ
หนวยงานนัน้ เปนเรื่องๆ ก็ได

๓

- กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา
- การเปดสอนของมหาวิทยาลัย
- และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ใหความเห็นชอบรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๕)

รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง กําหนดอัตราการจายเงินคาสอนรายคาบใน
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.
๒๕๕๔ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
รับทราบ ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารย
และขาราชการ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๕)
ใหความเห็นชอบ ผลการประเมินการปฏิบัตติ ามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๓ –
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับโปรแกรมวิชา ปการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ (ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบผลการจัดการความเสี่ยง ระดับ
หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ การใชผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อนําไป
รายงานผลการประกันคุณภาพของหนวยงานยอย (ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ ประเด็นการปฏิบัตงิ าน และเกณฑ
การใหคะแนนตามตัวบงชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริหาร (ในคราวประชุม ครั้งที่
๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๓
(ในคราวประชุม ครั้งที่
๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรื่อง ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และแผนการเรียนการสอน

๙
ที่

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

๓ - กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา
(ตอ)

๔

ผลการดําเนินงาน

(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)

ใหความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับ
- การเปดสอนของมหาวิทยาลัย
หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
- และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๔)
มหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบแผนการปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ (ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรื่อง นโยบายและแนวดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๔)
อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง อนุมัติใหปริญญาบัตร ผูส ําเร็จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา และ
อนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ประเภท
ประกาศนียบัตร
ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกครั้งของการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทัง้ สิ้น ๒,๐๗๖ คน ดังนี้
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จํานวน ๖ คน
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๔๘ คน
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๔๓ คน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๒๐ คน
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
- ครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๘๔ คน
- เทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๒๐ คน
- นิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๕๕ คน
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๔๓๒ คน
- บัญชีบัณฑิต
จํานวน ๕๓ คน
- รัฐประศาสตรศาสตรบัณฑิต

๑๐
ที่

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

จํานวน ๑๓๒ คน
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๔๘ คน
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๖ คน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๗๑ คน
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๗ คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
จํานวน ๔๐ คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
จํานวน ๖๑๐ คน
ใหความเห็นชอบ การใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๗ ราย (ในคราวประชุม ครั้งที่
๒/ ๒๕๕๕)

๕

๖
๗

๘

พิจารณาการจัดตัง้ การรวมและการยุบเลิก
สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือ
ไมมีเรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเทียบเทา
คณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการหรือ
หนวยงานของสวนราชการ
อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัย หรือ
ไมมีเรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ยกเลิกการสมทบ
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ใหความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ กําแพงเพชร จํานวน ๒๒ หลักสูตร (ในคราวประชุม
อุดมศึกษากําหนด
ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จํานวน ๒๖ หลักสูตร (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๕)
พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
ใหความเห็นชอบ คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารง

๑๑
ที่

๙

๑๐

๑๑

๑๒

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

เกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยพิเศษ

ผลการดําเนินงาน

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ (ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม ครั้ง
ที่ ๑๑/ ๒๕๕๔)
แตงตั้งและถอดถอน
ใหความเห็นชอบแตงตั้ง นางสาววรภรณ โพธิ์เงิน ให
- รองอธิการบดี
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาการบัญชี
- คณบดี
ตั้งแตวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม
- ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๔)
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือ
ใหความเห็นชอบแตงตั้ง นางพิสมัย รบชนะชัยพูลสุข
หัวหนาหนวยงาน ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาการศึกษา
เทียบเทาคณะ
ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ (ในคราวประชุม ครั้งที่
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย ๗/ ๒๕๕๔)
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและ
ใหความเห็นชอบ แตงตั้งนายสมจิตร ลิ้มลือชา เปน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๔)
อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔ (เพิ่มเติม) (ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔
ครั้งที่ ๕ (เพิ่มเติม) (ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๔)
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/
๒๕๕๔)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม) (ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๕)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) (ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๕)
ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการ ใหความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บริหารการเงิน
กําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสนิ ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาในโครงการเพิ่ม
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขดั หรือแยงกับ ศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒
ที่

๑๓

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย

๑๓ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
(ตอ) บุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย

ผลการดําเนินงาน

(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบแผนกลยุทธดานการเงิน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
– ๒๕๕๗
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดทํางบเงินนอก
งบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินในโครงการการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
แตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๕)
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการาของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๔)
อนุมัติตอเวลาราชการ ให นายระมัด โชชัย จนถึงวัน
สิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๕ ป บริบูรณ (ในคราว
ประชุม
ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๔)
อนุมัติตอเวลาราชการ ให นางพิสมัย รบชนะชัย พูล
สุข
จนถึงวันสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๕ ป บริบูรณ
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/ ๒๕๕๔)

๑๓
ที่

๑๔

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
สอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรื่อง การกําหนดสมรรถนะสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔)
แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ ใหความเห็นชอบ การแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให ๒๕๕๔)
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ
ใหความเห็นชอบ การแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม) (ในคราวประชุม ครั้งที่
๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอมูล
ของตัวบงชี้
ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัย
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ (ใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอ
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ (รศ.ดร.ระมัด
โชชัย) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอ
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ (รศ.ดร.พิสมัย
รบชนะชัย พูลสุข) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๔)

๑๔
ที่

๑๔

(ตอ)

๑๕

๑๖

๑๖

(ตอ)

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบตั ิการอยางหนึ่ง
อยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัยได

ผลการดําเนินงาน

ใหความเห็นชอบ แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปน
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๕)

ใหความเห็นชอบ ปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอัญมณี และเครื่องประดับ (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)
ใหความเห็นชอบ ปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๕)
สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อ
รับทราบรายงานการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตลอดจน ราชภัฏกําแพงเพชร (ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔)
การปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอืน่
ใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากรสูประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกเพื่อเตรียมความพรอมและ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการเขา
สี่ประชาคมอาเซียน (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)
รับทราบรายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)
รับทราบ บันทึกความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร กับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใน
โครงการ “๑ ชวย ๙” รวมเปนอาสาสมัครสถานศึกษา
แกนนําในการพัฒนาเพื่อเปนตนแบบสถานศึกษาแกน
นําจิตอาสาในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นอีก ๙ แหง ที่มี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสองใน
ระดับต่ํากวาดีมาก เขารวมเปนเครือขายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๕)

สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อ
รับทราบ บันทึกขอตกลงความรวมมือ งานวิจัย
พัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัยตลอดจน โครงการจัดทําผังแมบทพัฒนาชุมชนเพื่อแกปญหา

๑๕
ที่

๑๗

อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย

การปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอืน่

ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ

ผลการดําเนินงาน

หมูบานอุทกภัยแบบบูรณาการอยางยั่งยืน รวมกับ ๔
สถาบัน / มหาวิทยาลัย ประกอบดวย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตมหิดลนครสวรรค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
(ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕)
ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔)

ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทและหน า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ประเมินโดยคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) : สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ได ๑๕ ขอขึ้นไป (ครบ ๑๗ ขอ) เทากับ ๕ คะแนน

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย

๑๖
ขอเดน
๑. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ
๒. สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติของสภา
ขอเสนอแนะ
๑. เรื่องนําเสนอเพื่อใหสภาพิจารณาใหจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยกอนลวงหนา ๗ วัน เพื่อกรรมการจะไดมีเวลาพิจารณากอนลวงหนา

๒. ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย (โดยการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย)

๑๗
การประเมินครั้งนี้ เปนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
เครื่องมือให กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดประเมินการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และประเมินระดับความสําเร็จตามบทบาทอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลประเมินตนเอง มาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 2 การประเมินสภามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามการปฏิบัติหนาที่ การรับรูและความพึง
พอใจ
ขอความ
S.D.
แปรผล
x
1.1 ความรูเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
4.68
.478
มากที่สุด
(1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของทานในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(2) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
1.2 ความรูเกี่ยวกับ...
(1) ประวัติความเปนมา อัตลักษณ และจุดเดนของมหาวิทยาลัย
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
(3) ระดับคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของคณะวิชาตาง ๆ
1.3 การปฏิบัติหนาที่ของทานในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1) อานรายงานการประชุมกอนการประชุม
(2) ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และใหคําแนะนํา รวมทั้งอภิปรายใน
ประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
(3) ใหเกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการสภาทานอื่น
(4) สนับสนุนใหสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ตาม พ.ร.บ.ของ
มหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพ
(5) เสนอความคิดหรือขอเสนอแนะในที่ประชุมอยางสรางสรรค
(6) ทุมเทในการปฏิบัติหนาที่
(7) พึงพอใจในบรรยากาศและผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รวม

4.68

.478

มากที่สุด

4.68

.582

มากที่สุด

4.63
4.53
4.53

.684
.612
.612

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53

.612

มากที่สุด

4.84
4.95

.375
.229

มากที่สุด
มากที่สุด

4.58
4.63
4.63
4.66

.692
.496
.452
.537

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากที่สุด โดยขอ

๑๘
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สนับสนุนใหสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ตาม พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย อยางมี
ประสิทธิภาพ ( x =4.95) รองลงมา คือ ใหเกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการสภาทานอื่น ( x =4.84) และ
ขอที่นอยที่สุดคือ ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และใหคําแนะนํา รวมทั้งอภิปรายในประเด็นสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งกอน( x =4.53)
ตอนที่ 2 ประเมินสภามหาวิทยาลัย
ขอความ
2.1 สภามหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการกําหนดใหความเห็นชอบ
ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย

4.74

S.D.
.452

แปรผล
มากที่สุด

2.2 สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการนํายุทธศาสตรและ
นโยบายไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
2.3 สภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว
2.4 สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2.5 สภามหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
(1) หลักประสิทธิผล
(2) หลักประสิทธิภาพ
(3) หลักการตอบสนอง
(4) หลักภาระรับผิดชอบ
(5) หลักความโปรงใส
(6) หลักการมีสวนรวม
(7) หลักการกระจายอํานาจ
(8) หลักนิติธรรม
(9) หลักความเสมอภาค
(10) หลักมุงเนนฉันทามติ
2.6 สภามหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน
ทําหนาที่ติดตามงาน ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
2.7 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีปฏิทินกําหนดการประชุมและ
สงเอกสารการประชุมลวงหนา ตามที่กําหนดไว
2.8 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย แตละครั้ง มีกรรมการสภาฯ
เขารวมประชุม ตามขอกําหนด (เฉลี่ยรอยละ 80)

4.47

.513

มาก

4.37

.496

มาก

4.42

.507

มาก

4.53
4.47
4.42
4.53
4.63
4.63
4.47
4.68
4.53
4.74
4.47

.513
.513
.607
.513
.496
.496
.513
.478
.612
.452
.513

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.68

.478

มากที่สุด

4.47

.513

มาก

2.9

4.68

.478

มากที่สุด

มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล เพื่ อ ความโปรง ใส เชน ประวั ติข อง

x

๑๙
ขอความ
กรรมการสภาฯ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานประชุม
สภาฯ และรายงานการประเมินตนเองของสภาฯ เปนตน
2.10 สภามหาวิทยาลัย มีการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนากรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.11 สภามหาวิทยาลัยมีการับฟงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจาก
ทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย
รวม

x

S.D.

แปรผล

4.58

.507

มากที่สุด

4.63

.496

มากที่สุด

4.56

.507

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการการประเมินสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ
( x =4.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
สภามหาวิทยาลัย
มีสวนรวมในการกําหนดใหความเห็นชอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล ขอ 10 หลักมุงเนนฉันทามติ โดยทั้ง 2 ขอมี
คาเฉลี่ย
( x =4.74) รองลงมา คือ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีปฏิทินกําหนดการประชุมและสงเอกสารการ
ประชุมลวงหนา ตามที่กําหนดไว ,และมีการเปดเผยขอมูล เพื่อความโปรงใส เชน ประวัติของกรรมการ
สภาฯ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานประชุมสภาฯ และรายงานการประเมินตนเองของสภาฯ
เปนตน ( x =4.68) สวนขอที่นอยที่สุดคือ สภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว ( x =4.37)
ตารางสรุปภาพรวมผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ขอความ
ตอนที่1 การประเมินตนเองในฐานะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ตอนที่2 การประเมินสภามหาวิทยาลัย

X

S.D.

แปรผล

4.66

.367

มากที่สุด

4.55

.318

มากที่สุด

รวมทั้งหมด

4.60

.286

มากที่สุด

จากตารางผลการวิเคราะหสรุปในภาพรวม ตอนที่ 1 การประเมินตนเองในฐานะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.66) และผลการวิเคราะห ตอนที่2 การประเมินสภามหาวิทยาลัย
อยูในระดับมากที่สุด ( x =4.55) ซึ่งผลการวิเคราะหสรุปโดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด ( x =4.60)

๒๐
อยางไร

ปญหาและอุปสรรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีอะไรบาง และมีขอเสนอแนะในการแกปญหา

- ขอผิดพลาดของคําและขอความฝายเลขานุการควรตรวจสอบอยางรอบคอบทุกครั้ง
- เทาที่ดําเนินการอยู คณะกรรมการสภาฯ นึกถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย ฯ และรวมมือรวมใจกับ
ผลักดันมหาวิทยาลัยใหสูความเปนเลิศเสมอ

๒๑

สวนที่ ๔
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมประเด็น ดังตอไปนี้ ๑) สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่
กําหนดในพระราชบัญ ญัติของมหาวิ ทยาลัย ๒) สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับ
นโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ ๓) สภามหาวิทยาลัยทําตามระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ ง ๔) สภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า กั บ ติ ดตาม การดําเนิน งานของผูบ ริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ๕) สภา
มหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลการประเมินสรุปไดดังนี้
๑. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ประเมินโดยคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) : สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ได ๑๕ ขอขึ้นไป (ครบ ๑๗ ขอ) เทากับ ๕ คะแนน
๒. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย (โดยการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย) เทากับ ๔.๖๐ คะแนน

