รายงานการประเมินตนเอง
ตามหน้าที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ –
ปีการศึกษา ๒๕๕๓

คํานํา
สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดทิศทาง นโยบาย อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และบทบาทสําคัญ ตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีความ
เข้มแข็งในการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความสําคัญที่จะ
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน สภามหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการประเมินตนเอง
ตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองตาม
หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้ขึ้น เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป

๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

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

๑
๑
๓

ตอนที่ ๒ แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
๑. แนวทางการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
๕
๒. หลักเกณฑ์ทางการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ๕
ตอนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
๑. ผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยทีก่ ําหนดไว้
ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘
๒. ผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม
๓. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

๗
๗
๑๗
๒๓

ตอนที่

๑

ข้อมูลเบื้องต้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑. องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย และ
มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม ๓
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน
การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่นการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ให้ แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ออกข้อบังคับเพื่อดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ดังนี้
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ , ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๑
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ตามข้อบังคับข้างต้น
โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดปัจจุบัน( ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๒) ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ สรุปข้อมูลวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อ - สกุล
ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตั นา รักการ
พระครูอรรถกิจนันทคุณ
นายประเสริฐ ตันสกุล
รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล
นายวีระศักดิ์ ปี่บัว
รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์สุกัญญา โฆวิไลกูล
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว
พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ
นายอนุสสรณ์ แสงพุฒ
นายสมจิตร ลิม้ ลือชา

๑๕

รองศาสตราจารย์อารักษ์ ชัยมงคล

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒนา สุกกระ
รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิรวิ ัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อรัญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุวรนันท์

ตําแหน่ง
นายกสภา
อธิการบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานส่งเสริม
กิจการ
มหาวิทยาลัย
ประธานสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร

วันที่ดํารง
ตําแหน่ง
๒ ต.ค. ๕๑
๓๐ ธ.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒ ต.ค. ๕๑
๒๗ พ.ค. ๕๒

วันที่ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง
๒ ต.ค. ๕๔
๓๐ ธ.ค. ๕๕
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒ ต.ค. ๕๔
๒๗ พ.ค. ๕๔

๑๑ เม.ย. ๕๔

๒๐ ต.ค. ๕๔

๑๘ พ.ค. ๕๒
๑๘ พ.ค. ๕๒
๑๘ พ.ค. ๕๒
๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓

๑๘ พ.ค. ๕๕
๑๘ พ.ค. ๕๕
๑๘ พ.ค. ๕๕
๑๘ พ.ค. ๕๕

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
๒๐ รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย
๒๑

รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ

๒๒

รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

๒๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา

๒๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

ตําแหน่ง
ผู้แทน
คณาจารย์
ผู้แทน
คณาจารย์
ผู้แทน
คณาจารย์
ผู้แทน
คณาจารย์
เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

วันที่ดํารง
ตําแหน่ง
๒๒ ก.พ. ๕๔

วันที่ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง
๒๒ ก.พ. ๕๗

๒๒ ก.พ. ๕๔

๒๒ ก.พ. ๕๗

๒๒ ก.พ. ๕๔

๒๒ ก.พ. ๕๗

๒๒ ก.พ. ๕๔

๒๒ ก.พ. ๕๗

๒๕ ก.พ. ๕๒

๓๐ ธ.ค. ๕๕

๒. อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้
๓) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา และประกาศนียบัตร
๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด
๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และ
ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ

๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑๓) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย
๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย
๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภา
วิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
๑๖) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น
๑๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

ตอนที่

๒

แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
ตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร
ดําเนินการเพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) คณะกรรมการ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๑๘
ซึ่งกล่าวถึงบทบาท และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
๒) คณะกรรมการ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ประชุม เพื่อจัดทําแบบประเมินตามบทบาทหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๓) คณะกรรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร ทําแบบประเมิน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔) สภามหาวิทยาลัย ประเมินตนเอง และมอบหมาย ให้งานเลขานุการสภาฯ จัดทําข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
๕) คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร นําข้อมูลจากการประเมินมาสังเคราะห์ ประมวลผลและจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน
๖) คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชร เสนอรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
๑) เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ (๑๒ ข้อ)
๒) เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
การประเมินตนเองของสภา)
ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
(๔.๕๑ – ๕.๐๐)
ปฏิบัติงานในระดับมาก
(๓.๕๑ – ๔.๕๐)
(๒.๕๑ – ๓.๕๐)
ปฏิบัติงานในระดับกลาง
ปฏิบัติงานในระดับน้อย
(๑.๕๐ – ๒.๕๐)
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด
(๐.๐๐ – ๑.๕๐)

(โดย

ผลการประเมินการปฏิบัตงิ าน
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ (๑๒ ข้อ)
๔.๑ ผลการประเมินหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยทีก่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ดังนี้

ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

๑

กําหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการดําเนินงาน
ให้ความเห็นชอบ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแผนอนุรักษ์พฒ
ั นาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแผนบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแผนส่งเสริมและสืบสานโครงการเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓)

ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

๑
(ต่อ)

กําหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
อาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ
สําหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้

๒

๓

ผลการดําเนินงาน
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓)

มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูด้ ํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒)
มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๔)
- กํากับมาตรฐานการศึกษา
ให้ความเห็นชอบ ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
การประกันคุณภาพ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน
การศึกษา
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒)
- การเปิดสอนของ
ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มหาวิทยาลัย
งานของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
- และติดตามประเมินผลการ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒)
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองตามหน้าที่ และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ (ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒)
ให้ความเห็นชอบ แผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบ แผนรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓(ใน
คราวประชุมครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๒)
ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรือ่ ง การ
รับนักเรียนผู้พกิ ารเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็น
กรณีพิเศษประจําปีการศึกษา๒๕๕๓ (ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓)

ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

๓
(ต่อ)

- กํากับมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
- การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย
- และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
ให้ความเห็นชอบแผนการประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ประจําปี ๒๕๕๓
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแผนการเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น (ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินภายใน ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๒ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบผลการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะใน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
ระดับมหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบการนําเสนอแบบประเมินตนเองตามหน้าที่และ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
(ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย
การ ดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔)
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ว่าด้วยการ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔)

ที่
๔

๕

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติให้ปริญญา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติให้ปริญญาบัตร ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ทุกครัง้ ของ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทัง้ สิ้น ๓,๒๕๑ คน ดังนี้
- ครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๐๘ คน
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๕๑ คน
- เทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๒๓ คน
- นิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๕๓ คน
- บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๕๖๖ คน
- บัญชีบัณฑิต
จํานวน ๙๑ คน
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑,๐๓๑ คน
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๘๐ คน
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๓๕ คน
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๓๘๘ คน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๑๗ คน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๔๘๗ คน
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จํานวน ๒๑ คน
ให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ.๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓)*
ทูลเกล้าถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๔)
ให้ความเห็นชอบ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ.๒๕๕๔ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔)
พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและ ให้ความเห็นชอบทบทวนการจัดศึกษานอกสถานที่ตั้ง
การยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓)*
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชือ่
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
รวมทัง้ การแบ่งส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของส่วนราชการ

ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

๖

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด

๗

พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ และ
ถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พเิ ศษ

ผลการดําเนินงาน
**มีหลักสูตรทีผ่ ่านความเห็นชอบที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาครบถ้วนทุกหลักสูตรแล้ว**
ให้ความเห็นชอบ ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๔)
ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔)
ดังนี้
(๑.๑) หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ
- ระดับอนุปริญญา (หลักสูตร ๒ ปี) ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร ๕ ปี)
- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ระดับปริญญาตรี
(หลังอนุปริญญา) และปริญญาโท
(๑.๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
(๑.๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
(๑.๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๑.๕) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาชาวิชาอัญมณี
และเครื่องประดับ
**ในปีที่ผ่านมาได้รับการเสนอโปรดเกล้าฯ และในปีงบประมาณนี้
ยังดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระ**

ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

๘

แต่งตั้งและถอดถอน
- รองอธิการบดี
- คณบดี
- ผู้อํานวยการสถาบัน
ผู้อํานวยการสํานัก และ
ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
แต่งตั้งและถอดถอนประธาน
กรรมการและกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๙
๑๐

ผลการดําเนินงาน
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายอารักษ์ ชัยมงคล ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒)
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ ธรรมสอน ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นางธารทิพย์ ธรรมสอน ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓)
อนุมัติแต่งตัง้ ให้ นางมะลิวัลย์ รอดกําเนิด ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองกลาง และนายภาณุพงศ์ สืบศิริ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองนโยบายและแผน (ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๓)
แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชพงษ์ ดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๓)
**ในปีที่ผ่านมาได้รับการแต่งตั้ง และในปีงบประมาณนี้
ยังดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระ**
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๓) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๔) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๕) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓)*
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓)

ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

๑๐
(ต่อ)

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๑๑

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๔ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓)
อนุมัติเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔)
ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
การจัดหารายได้และ
ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓)*
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ โดยไม่ขัด
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
หรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้อง
(ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓)*
ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา
และครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓)*
ให้ความเห็นชอบ นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ความเห็นชอบ อนุมัติค่าจ้างบุคลากรภายนอกดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓)*
อนุมัติเพิ่มอัตราค่าจ้างของบุคลากรประจําตามสัญญาจ้าง
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๓)

ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

๑๒

พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และตามที่
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย

๑๓

แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเพือ่ พิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรือ่ งหนึง่ เรื่อง
ใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัตกิ าร
อย่างหนึง่ อย่างใดอันอยู่ใน
อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
อนุมัติค่างานกองกลางเพื่อกําหนดตําแหน่งให้เป็นระดับ ๗ -๘
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๒)
ให้ความเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ว่าด้วยการให้อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้างไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน และปฏิบัติงานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๒ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๒)
อนุมัติให้ค่างานกองนโยบายและแผน กําหนดตําแหน่งเป็นระดับ
๗ – ๘ (ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๓)*
ให้ความเห็นชอบสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรสําหรับการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ
(ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓)*
ให้ความเห็นชอบ อนุมัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
จํานวน ๒ ราย
(ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓)*
ให้ความเห็นชอบรับโอนข้าราชการ (ดร.นิศากร ประครองชาติ) มา
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(โดยใช้มติเวียน วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓)
อนุมัติกรอบของตําแหน่ง อันดับเงินเดือน ของตําแหน่งและจํานวน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่
๑๐/ ๒๕๕๓)
อนุมัติเพิ่มตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่ม ๑ ตําแหน่ง และได้รับเงินประจําตําแหน่งจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๓)
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๒)

ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

๑๓
(ต่อ)

แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย

๑๔

พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน
เรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ
สภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึง่
อย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยได้

ผลการดําเนินงาน
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓)
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อเวลาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ (ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๕/
๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดี (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓)*
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓)*
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และ
พัฒนา (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓)*
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และ
พัฒนา (เพิ่มเติม) (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔)
ให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔)
ให้ความเห็นชอบทบทวนนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/
๒๕๕๓)

ที่

อํานาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย

๑๕

ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหา
วิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอื่น

ผลการดําเนินงาน
แจ้งให้สภาทราบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
จากมูลนิธิเพือ่ เกื้อกูลการศึกษา(The SET Foundation) จํานวน
๒๕ ทุน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๒)
ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง รายชือ่ วารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๓
(ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓)
ให้ความเห็นชอบ สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ (ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓)
สภามหาวิทยาลัย รับทราบในบันทึกตกลงความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยแห่งชาตินครไทเป ไต้หวัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๓)
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ เรือ่ งรายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๒ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๓)
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ชายแดนภาคใต้ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓)
อนุมัติให้ทุการศึกษาแก่บุคลากรสําหรับการศึกษา ระดับปริญญา
เอก ในต่างประเทศ เป็นกรณีพิเศษ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๓)
อนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษา สําหรับบุคลากรภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๓)
สภามหาวิทยาลัย รับทราบ เรือ่ งรายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ (ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔)

ผลการประเมิน
สภามหาวิทยาลัยปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่ ได้ ๑๕ ข้อ เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐

๔.๒ ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ประเมินระดับความสําเร็จตามบทบาทอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย เพื่อนําผล
ประเมินตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
กําหนดค่าคะแนนของช่วงน้ําหนัก 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00
แปลว่า การรับรู้และพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
แปลว่า การรับรู้และพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
แปลว่า การรับรู้และพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
แปลว่า การรับรู้และพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50
แปลว่า การรับรู้และพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้และความพึง
พอใจ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้
และความพึงพอใจ
ข้อความ
1.1 ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
1.2 ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ และจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย
1.3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการ ลําดับ
ความสําคัญ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.4 ความรู้เกี่ยวกับระดับคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของคณะ
วิชาต่าง ๆ ว่าคณะใดที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ
ระดับชาติ หรืออยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง

x

S.D.

แปรผล

4.65

.489

มากที่สุด

4.70

.470

4.50
4.60

.607
.503

มากที่สุด

4.40

.598

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

ข้อความ
1.5 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(1) อ่านรายงานการประชุมก่อนการประชุมเพื่อตรวจสอบ ความ
ถูกต้องของบันทึกการประชุม
(2) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อซักถาม และให้คําแนะนํา รวมทั้ง
อภิปรายในประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
(3)ให้เกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการสภาท่านอื่นโดย
ไม่ขัดจังหวะในการแสดงความคิดเห็น
(4) มีบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่กํากับดูแลระดับ
นโยบาย ส่วนเรือ่ งการบริหารและการจัดการเป็นหน้าทีข่ องอธิการบดี
(5) เสนอความคิดหรือข้อเสนอแนะในที่ประชุมบนพื้นฐาน
ข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับวิทยาการการจัดการสมัยใหม่
(6) เคยเสนอความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปญ
ั หา หรือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยและตอบสนองพันธกิจทางสังคมได้เป็น
อย่างดี
(7) เคยโต้แย้งความคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านอื่นในที่
ประชุมอย่างสร้างสรรค์
(8) เคยแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เพื่อสอดคล้องกับ
พันธกิจ/เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
(9) พึงพอใจต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งในด้านจํานวนผู้เข้า
ประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม
(10) ถ้าเปรียบเทียบกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านอื่น ๆ
ท่านคิดว่า ความทุ่มเทและผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยของท่าน
ภาพรวมตอนที่ 1

4.45

S.D.
.605

แปรผล
มากที่สุด

4.40

.598

มากที่สุด

4.95

.224

มาก

4.70

.571

มากที่สุด

4.70

.470

มากที่สุด

4.55

.605

มากที่สุด

4.40

.754

มาก

4.50

.513

มาก

4.65

.587

มากที่สุด

4.45

.605

มากที่สุด

4.57

.546

มากที่สุด

x

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้และ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( =4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ( =4.67)
รองลงมาคือ ข้อปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ความต้องการ ลําดับความสําคัญ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
( =4.60) และ ข้อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ( =4.57) ตามลําดับ

ตอนที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการปฏิบัติตามบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
S.D.
x
ข้อความ
2.1 สภามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกําหนดให้ความเห็นชอบ
4.70
.470
ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.2 สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการนํายุทธศาสตร์และนโยบาย
4.50
.513
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2.3 สภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง ตาม
4.45
.510
ยุทธศาสตร์ที่กาํ หนดไว้ และติดตามการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2.4 สภามหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
4.60
.503
(1) ด้านการเงิน
4.60
.503
(2) ด้านผลงานตามภารกิจหลัก
2.5 สภามหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4.70
.470
(1) หลักประสิทธิผล
4.60
.503
(2) หลักประสิทธิภาพ
4.55
.510
(3) หลักการตอบสนอง
4.55
.510
(4) หลักภาระรับผิดชอบ
4.55
.510
(5) หลักความโปร่งใส
4.35
.587
(6) หลักการมีส่วนร่วม
(7) หลักการกระจายอํานาจ
4.40
.598
(8) หลักนิติธรรม
4.50
.688
(9) หลักความเสมอภาค
4.40
.598
(10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
4.45
.605
4.30
.571
2.6 สภามหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน
ทําหน้าที่ในการกลั่นกรอง การติดตามงานและควบคุมตรวจสอบ การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ข้อความ
2.7 สภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลงานของอธิการบดี
โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และตกลงกันไว้ล่วงหน้า
2.8 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีแผนการประชุมและส่งเอกสาร

แปรผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

x

S.D.

แปรผล

4.50

.607

มากที่สุด

4.45

.510

มาก

การประชุมล่วงหน้า เป็นไปตามข้อกําหนด (ล่วงหน้า 7 วัน)
2.9 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง มีกรรมการสภาฯ เข้า
ร่วมประชุม ตามข้อกําหนด (เฉลี่ยร้อยละ 80)
2.10 มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส เช่น ประวัติของกรรมการ
สภาฯ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานประชุมสภาฯ ทุกครั้ง
และรายงานการประเมินตนเองของสภาฯ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
2.11 สภามหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ในเรื่องต่อไปนี้
(1) การใช้งบประมาณ
(2) การจัดการศึกษา
(3) การวิจัย
2.12 สภามหาวิทยาลัย ได้พัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.13 สภามหาวิทยาลัย ได้มีการรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
จากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์
ภาพรวมแสดงผลการปฏิบตั ิตามบทบาท อํานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย

4.05

.605

มาก

4.55

.510

มากที่สุด

4.45
4.55
4.45
4.30

.510
.510
.605
.571

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.55

.510

มากที่สุด

4.48

.510

มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติตามบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
สภามหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภามหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกําหนดให้ความเห็นชอบ ทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ( =4.70) รองลงมาคือ ข้อมีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความ
โปร่งใส เช่น ประวัติของกรรมการสภาฯ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย รายงานประชุมสภาฯ ทุกครั้ง และ
รายงานการประเมินตนเองของสภาฯแก่ผู้เกี่ยวข้อง และข้อสภามหาวิทยาลัย ได้มีการรับฟังความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน จากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์ ( =4.55) และ ข้อสภามหาวิทยาลัย มี
การติดตามผลการนํายุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ข้อสภามหาวิทยาลัย มีการ
ดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และข้อสภามหาวิทยาลัย มีการประเมินผลงานของอธิการบดี โดยมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และตกลงกันไว้ล่วงหน้า ( =4.50) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงสรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ข้อความ
ตอนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้และความพึงพอใจ

X

4.57

S.D.
.546

แปรผล
มากที่สุด

ตอนที่2 การปฏิบัติตามบทบาท อํานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย
ภาพรวม

4.48

.510

มาก

4.52

.528

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้และความพึงพอใจ ( =4.57) และ ด้านการปฏิบัติ
ตามบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ( =4.48) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีอะไรบ้าง และมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอย่างไร
- ยังขาดการรับทราบความก้าวหน้าของคณาจารย์ที่เข้ารับการอบรม การให้อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมที่มี
ความคิดใหม่ ๆ เสนอต่อสภาฯเพื่อการตัดสินใจมอบหมายต่อมหาวิทยาลัย
- สภาฯควรมีSARของสภาฯเพื่อรองรับการประเมินจากสกอ.สมศ.
- ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยด้วยดีในข้อมูลที่จะพิจารณา
- ปัญหาที่มีอยู่บ้างก็เป็นประเด็นส่วนตัว คือการต้องหาเวลา จัดเวลาการเข้ามาประชุมให้ได้ ไม่ใช่เป็น
ประเด็นใหญ่อะไร แต่บรรยากาศของการประชุมสภาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตร ได้เรียนรู้จากกรรมการท่าน
อื่น ๆ มากทั้งในแง่ประสบการณ์ ความรู้ และบุคลิกภาพ อธิการบดีก็ทํางานอย่างทุ่มเท เสียสละ และมีพลังสร้างสรรค์
อย่างยิ่ง ทั้งสุจริต ทั้งจิตใจและการกระทํา
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ข้อเด่น
1. นายกสภามหาวิทยาลัย มีตําแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสามารถกํากับดูแลการประชุมให้ดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ
3. มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัย และนํามติที่ประชุมสภาไป
ดําเนินการ ทําให้การทํางานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์
ข้อควรพัฒนา
1. เรื่องที่จะนําเสนอสภาพิจารณา ให้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ก่อนล่วงหน้า 7 วัน เพื่อกรรมการจะได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้า
2. การประชุม ควรประชุมเต็มวัน เพื่อคณะกรรมการสภาจะได้มีเวลาในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น

ประเด็นทีค่ ณะกรรมการกําหนดและได้รบั มติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
๑. ผู้บริหารกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบายในการปฏิบัติราชการ
๒. ผู้บริหารดําเนินการตามพันธกิจ ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๓. ผู้บริหาร กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานตามรายงานแผนปฏิบัติราชาการประจําปี
๔. ผู้บริหาร มีการประเมินประสิทธิภาพ ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๕. ผู้บริหารมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ปฏิบัติได้
๑ ข้อ

๒
ปฏิบัติได้
๒ ข้อ

๓
ปฏิบัติได้
๓ ข้อ

๔
ปฏิบัติได้
๔ ข้อ

๕
ปฏิบัติได้
๕ ข้อ

