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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยมีบทบาทอานาจหน้าที่มากมาย แต่ในทาง
ปฏิบั ติ การใช้อานาจหน้ าที่ของสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กลับยังไม่เข้มแข็งพอ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ได้กาหนดให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า ง ๆ มี อ านาจในการบริ ห ารจั ด การ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลสถาบั น
จากหลั ก การดัง กล่ าว สภาสถาบั น จึ ง มี บทบาทส าคั ญ มี ขั้ น ตอนการด าเนิ นการอย่ า งเป็น ระบบ
เริ่มจากการวางนโยบาย และทิศทางการดาเนินงาน ของสภาสถาบั นให้มีการประเมินตนเองเพื่อใช้
ตอบโจทย์ ข องการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ น าไปสู่
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ในการดาเนิ น งานของสภาสถาบั นอุด มศึกษา ตามตัว บ่ง ชี้ก ารประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (พ.ศ.2554 - 2558)
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้กาหนดให้
สภาสถาบั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายก าหนดอย่ า งครบถ้ ว น และมี ก ารประเมิ นสถาบั น เอง
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ มี ก าหนดไว้ ล่ ว งหน้ า โดยมี ม ติ เ ห็ น ชอบจากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ในการจัดทาแบบประเมิน ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติ
บทบาทหน้าที่ และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่สาคัญ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ น าผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ ม าใช้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของการรวบรวมและศึกษารูปแบบ
การประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยของรัฐเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเน้นศึกษาเฉพาะรูปแบบการประเมินกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย การกาหนดประเด็นคาถามที่เชื่อมโยงกับ วัตถุประสงค์ เพื่อนาไปสู่ การจัดทา
แบบประเมินตนเองของกรรมการสภาสถาบัน แบบสัมภาษณ์ บุคคลทั้งในสภามหาวิทยาลัย และ
ภายนอก วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในประเด็นคาถาม ทั้งหมดเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนวทาง
การปรั บปรุ ง ก่อนนาไปรั บฟังความเห็นจากสภาสถาบัน ซึ่งถือเป็นสิ่ งจูงใจสาคัญในการตัดสิ นใจ
อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการกาหนดรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
โดยจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในแต่ละด้านไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินดังกล่าวในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสามารถ
นาไปใช้เป็นข้อเสนอแนะและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการกาหนด
รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้มีความเหมาะสม
ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
3. เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
3. ขอบเขตของงำนวิจัย
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ จานวน 4 แห่ง
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 4 แห่ง
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ดาเนินการวิจัยในระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557
4. นิยำมศัพท์เฉพำะ
สภำมหำวิทยำลัย หมายถึง ที่ประชุม องค์การหรือสถานที่ประชุมของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา
เพื่ อ ให้ ป ระกาศนี ย บั ต รอนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญา และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต แก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
รวมถึงดาเนินการวิจัย และให้บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คือ องค์คณะสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
กากับและติดตามการจัดการของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลสาเร็จดังนโยบายที่วางไว้
กำรประเมินตนเอง หมายถึง การสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการประเมิน
การดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับผลการดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยมหาวิทยาลัยได้บรรยายแนวทางการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละมาตรฐานพร้อมชี้แจงเหตุผล
มหำวิทยำลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ในด้านวิชาการและ
วิชาชีพชั้น สูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการทาการวิจัยและ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาปนาขึ้น
ในตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ที่ ป ระกาศในพระราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
2. ได้ทราบถึงความแตกต่างของรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
3. นาไปสู่การพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง รู ปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ ผู้ วิจั ย ได้ดาเนิน การศึกษาค้นคว้างานวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับอำนำจและหน้ำที่
1.1 ความหมายของอานาจและหน้าที่
1.2 ประเภทของอานาจหน้าที่
1.3 ฐานอานาจหน้าที่
2. กำรปฏิบัติตำมอำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย
2.1 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2.2 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 สภามหาวิทยาลัยบูรพา
2.4 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.4 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมิน
3.1 ความหมายของการประเมิน
3.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน
3.3 รูปแบบการประเมิน
4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
1. แนวคิดเกี่ยวกับอำนำจและหน้ำที่
1.1 ควำมหมำยของอำนำจและหน้ำที่
1.1.1 อานาจหน้าที่ (authority) หมายถึงความสามารถในการกาหนดกฎเกณฑ์
โดยไม่เกี่ยวข้องกับอานาจในการบังคับใช้กฎเกณฑ์เหล่านั้น หรือความสามารถในการอนุญาตให้
บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ ผู้คนยอมทาตามอานาจหน้าที่เนื่องจากความเคารพ ในขณะที่ยอมตาม
อานาจด้วยความกลัว ตัวอย่างเช่น "สภามีอานาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย" เมื่อเทียบกับ "ตารวจ
มีอานาจในการจับผู้กระทาความผิด " อานาจหน้าที่นั้นไม่จาเป็นต้องมีลักษณะที่คงเส้นคงวาหรือว่า
สมเหตุสมผล เพียงแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับว่าเป็นแหล่งที่สามารถให้คาอนุญาตได้หรือเป็นสิ่ง
ที่จริงแท้
1.1.2 อานาจ (POWER) เป็นความสามารถทาให้ผู้อื่นทาในสิ่งที่ท่านต้องการให้เขาทา
อานาจในความหมายที่แท้จริงนั้น หมายถึง การบังคับควบคุมซึ่งมีลักษณะเป็นการบีบบังคับขู่เข็ญ
สมบูรณ์แบบ และการบังคับควบคุมซึ่งมีลักษณะเป็นการชักชวนจูงใจ ชี้แนะที่ปราศจากการข่มขู่
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1.1.3 อานาจหน้าที่ (AUTHORITY) เป็นคาที่มีความหมายแคบกว่าคาว่าอานาจ
เว็บเบอร์ (WEBER :1947) ได้ให้ความนิยมของอานาจหน้าที่ไว้ว่า “อานาจหน้าที่เป็นความน่าจะ
เป็นไปได้ที่คาสั่งบังคับบัญชาเฉพาะ (หรือคาสั่งทุกคาสั่ง) จากแหล่งที่กาหนดจะได้รับการเชื่อฟัง
ปฏิบัติตามโดยกลุ่มบุคคลที่ระบุไว้อานาจหน้าที่แตกต่างจากอานาจตรงที่ว่าอานาจหน้าที่ หมายถึง
ความถูกต้องตามกฎหมาย (ความชอบธรรม) นั่นคือ อานาจหน้าที่เป็นอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ประเภทหนึ่งเลือกของตนเองชั่วคราว และใช้เกณฑ์เอกสาร คาสั่ง หรือสัญญาที่เป็นทางการเป็น
พื้นฐานของการเลือก”
1.2 ประเภทของอำนำจหน้ำที่
อานาจหน้าที่มีอยู่เมื่อกลุ่มความเชื่อปกติ (มาตรฐาน) ในองค์การระบุว่า การใช้อานาจ
นั้นถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือ “ถูกต้องและเหมาะสม” เว็บเบอร์ (WEBER : 1947) ได้จัดประเภท
ของอานาจหน้าที่ตามแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ 3 ประเภทด้วยกันคือ
1.2.1 อานาจและบารมี (CHARISMATIC AUTHORITY) เป็นการนับถือยกย่องบูชา
ในตัวบุคคลเป็นพิเศษ เป็นผู้นาด้วยการได้รับความเชื่อถือไว้วางใจเป็นส่วนตัว และได้รับการนับถือ
บูชาในองค์คุณลักษณะต่าง ๆ ของเขาว่าเป็นลักษณะที่ดีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
1.2.2 อานาจประเพณี (TRADITINOAL AUTHORITY) เป็นความเชื่อถือในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของสถานะของบุคคล ซึ่งได้ใช้อานาจหน้าที่มาแล้วในอดีต ตาแหน่งของอานาจประเพณีอัน
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นตาแหน่งที่ได้รับการเชื่อฟังปฏิบัติตามและบุคคลที่ได้รับตาแหน่งนี้ได้รับอานาจหน้าที่ซึ่ง
เป็นมรดกตกทอดมาจากประเพณีในอดีต
1.2.3 อานาจกฎหมาย (LEGAL AUTHORITY) เป็นความเชื่อที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบหรือแบบแผน โดยขึ้นอยู่กับความถูกต้องตามกฎหมาย ตาแหน่งและอานาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ
1.3 ฐำนอำนำจหน้ำที่ โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ
1.3.1 อานาจหน้าที่ตามแบบแผน (FORMAL AUTHORITY) ได้ผนึกแน่นอยู่ในองค์การ
ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับตาแหน่ง 2 ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ในการเข้าร่วมอยู่ในองค์การนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะยอมรับความสัมพันธ์ด้านอานาจหน้าที่เพราะว่า
เขาตกลงเห็นชอบด้วยที่จะออกคาสั่งบังคับบัญชา และเขามีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามพื้นฐาน
อานาจหน้าที่ตามแบบแผนอยู่ บนข้อตกลงสัญญาที่ได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่าง
องค์การและพนักงานเจ้าหน้าที่
1.3.2 อานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ (FUNCTIONAL AUTHORITY) มีแหล่งที่
มากมาย ซึ่งรวมถึงอานาจหน้าที่ด้านความสามารถ อานาจหน้าที่ด้านบุคคล และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชา
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2. อำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย
2.1 สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มาตรา 17 มีดังนี้
มาตรา 17 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทาง
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(2) วางระเบียบ ออกข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ ส่วน
ราชการใดของมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสาหรับ ส่วนราชการนั้นเป็น
เรื่องๆ ไปก็ได้
(3) กากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(6) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ สถาบัน สานัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการ
แบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(7) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
(8) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการ
สมทบ
(9) พิจารณาเสนอเรื่ องเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯแต่ งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ
(10) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(12) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
(13) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(14) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันอยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
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(15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
(16) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ
2.2 สภำมหำวิทยำลัยนเรศวร
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 มาตรา 14 มีดังนี้
มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) วางนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกับ การศึ ก ษา การวิ จัย การให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(2) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(4) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิ ทยาลัย คณะ วิทยาลั ย
สถาบัน สานัก และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว
(5) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยเข้า สมทบ หรือการยกเลิก
การสมทบ
(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกาหนด
(7) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อธิ ก ารบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ
(8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(9) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพื่อ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(12) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
(13) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ [1]
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2.3 สภำมหำวิทยำลัยบูรพำ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 มาตรา 21 มีดังนี้
มาตรา 21 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยอานาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้ รวมถึง
(1) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(2) ออกข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บและประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบั งคับ
ระเบียบ และประกาศสาหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(3) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าว
(4) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(5) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (2) อธิการบดีศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ
(6) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(7) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (3) และ (4)
(8) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และกรรมการสภาวิชาการ
(9) ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อบังคับว่าด้วยการวิจัย
ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย
(10) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือ
การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(11) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบการยกเลิก
การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น
(12) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(13) กาหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
(14) ออกข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
(15) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(16) ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งรายได้ที่ได้จากการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
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(17) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ
อั น อยู่ ใ นอ านาจและหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย
รวมทั้ ง มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทาการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(18) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตาม
มาตรา 9 (3) และ (4)
(19) รับรองรายงานประจาปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อ
รับทราบ
(20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ
2.4 สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุนำรี
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 มาตรา 16 มีดังนี้
มาตรา 16 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) วางนโยบายของมหาวิท ยาลั ยเกี่ย วกั บการศึ กษา การวิจั ย การให้ บริก ารทาง
วิ ช าการแก่ สั ง คม การปรั บ แปลง การถ่ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี และการทะนุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
(2) วางระเบียบ ออกประกาศ ข้อกาหนด และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสาหรับส่วนงานนั้นเป็น
เรื่องๆ ไปก็ได้
(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงาน
ที่เรี ย กชื่ ออย่ างอื่ น ที่มี ฐ านะเที ย บเท่าส านัก วิช า สถาบัน หรื อศูน ย์ รวมทั้ งการแบ่ งส่ ว นงานของ
หน่วยงานดังกล่าว
(5) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษาชั้นสูงและ
สถาบันวิจัย
(6) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกาหนด
(7) พิจารณาดาเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน
อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(8) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการศูน ย์
และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ส านั ก วิ ช า สถาบั น หรื อ ศู น ย์ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
(9) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกาหนด
ตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ แต่งตั้ง
การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์ และการ
อุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง
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(10) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(12) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ
อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ
2.5 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พ.ศ.2547 มาตรา 18 มีดังนี้
มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสาหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้
(3) กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
หรือยกเลิกการสมทบ
(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
(8) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ
(9) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีคณบดีผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
และผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(12) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(13) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมิน
3.1 ควำมหมำยของกำรประเมิน
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544ก : 20-21) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้
ดุลยพินิจ และหรือค่านิยมและข้อจากัดต่าง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการ
เปรี ยบเทีย บผลที่วัดได้กับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้ เกิด
สารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผู้มีอานาจตัดสินใจได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
ไทเลอร์ (Tyler, 1950) กล่าวว่า การประเมิน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็น
จริง (What is) กับสิ่งที่ควรจะเป็น (What should be) และการใช้ข้อมูลความไม่สอดคล้องเป็นหลัก
ในการตัดสินใจสรุปผลการดาเนินงาน
ครอนบาค (Cronach. 1963, 1982) กล่าวว่า การประเมิน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างได้มาตรฐาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
โพรวัส (Provus. 1971) กล่าวว่า การประเมินเป็นการเปรียบเทียบความสอดคล้อง
ระหว่างการปฏิ บัติตามที่ว างแผนกับการปฏิบัติตามที่เป็นจริง และผลลัพธ์ที่คาดหวังตามแผนกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ความสอดคล้อง ไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น แสดงถึงข้อดีข้อเสียของโครงการ
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2529 : 7,51) ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึง
กระบวนการที่มุ่งแสวงหาคาตอบสาหรับคาถามที่ว่า นโยบายแผนงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ และระดับใด
สมคิด พรมจุ้ ย (2542 : 27-28) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่ก่อให้ เกิด
สารสนเทศเพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการเพื่อช่ว ยให้ผู้ บริ หารตัดสินใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการ กล่าวคือ โครงการ
ไพศาล หวังพานิช (อ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543 : 2) กล่าวว่า
การประเมิน หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบหรือการพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดหรือของกิจกรรมใดๆ เพื่อกาหนดคุณค่า คุณภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม โดยอาศัยเกณฑ์เป็น
หลัก สรุปได้ว่า การประเมิน คือ การพิจารณาหรือกาหนดคุณค่าสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
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จากความหมายของการประเมิน ดั งกล่ า วข้างต้น สรุปได้ว่ า การประเมิน หมายถึ ง
กระบวนการการตรวจสอบ ด้วยความถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาตัดสินใจ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงาน หรือโครงการ ตลอดจนการดาเนินตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อชวยใหผูบริหาร
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง
3.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
(สมหวัง , 2541 : 92-93) ได้นาเสนอ วัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้
3.2.1 เพื่อชวยปรับปรุงพัฒนางานหรือโครงการตางๆ
3.2.2 เพื่อตัดสินผลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ของงานหรือโครงงานตางๆ
3.2.3 เพื่อชวยใหผูบริหารตัดสินใจเกี่ยวกับโครงงานหรืออนาคตของโครงการได
อยางถูกตองเหมาะสม
3.2.4 เพื่อกระตุนทุกฝายที่เกี่ยวของใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
3.3 รูปแบบของกำรประเมิน
นักวิชาการศึกษาไดพยายามแสวงหารูปแบบการประเมินที่คิดวาเปนประโยชนมากที่สุด
ในการประเมิ น พบว ารู ป แบบของการประเมิ น ที่ ส าคั ญ และได รั บ การยอมรั บ และใช กั น มาก
ในวงการศึกษามีอยู กลุม
กลุ มที่ 1 รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา(Judgmental Evaluation
Model) ไดแก รูปแบบการประเมินของสไครเวน สเตคและโพรวัส
กลุ มที่ 2 รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น นการให ข อมู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ (Decistion
Oriented Evaluation Model) ไดแก รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม และอัลคิน
กลุ มที่ 3 รู ป แบบการประเมินที่ยึดจุดมุ งหมายเปนหลั ก (Objective Centered
Evaluation) ไดแก รูปแบบการประเมินของทายเลอร แฮมมอนด Hammond) และของครอนบาค
4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัฒ นา ล่ ว งลื อ (2538) ได้ ทาการศึกษาเรื่อง “การวิเ คราะห์ ตัว บ่งชี้ ประสิ ทธิผ ลของ
สภามหาวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย มี 71 ประการ
จาแนกเป็นมิติประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยได้ 8 มิติคือ 1) มิติเชิงความเข้าใจบริบทของสถาบัน
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 9 ประการ 2) มิติเชิงการศึกษาข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ประการ 3) มิติเชิง
การทางานร่วมกันเป็นกลุ่มประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 8 ประการ 4) มิติเชิงการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 10 ประการ 5) มิติเชิงการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 8 ประการ
6) มิติเชิงการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้12 ประการ 7) มิติเชิงการติดตาม
และประเมินผล ประกอบด้วยตัวบ่งชี้10 ประการ และ 8) มิติเชิงการกาหนดกุศโลบาย ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้8 ประการ 2. แบบประเมินประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย มีคุณภาพด้านความเที่ยงชนิด
ความคงที่ภ ายในสู งเท่ า กับ 0.972 และมี ค วามตรงตามเนื้อ หา ข้ อ กระทงในทุก มิ ติ ประสิ ท ธิ ผ ล
มีสหสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับมากอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. สภามหาวิทยาลัย
ของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทุกแห่งมีประสิทธิผลสูง ((...)>2.50) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มีอยู่
9 แห่ง ที่มีประสิทธิผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (T50) ส่วนอีก 12 แห่งมีประสิทธิผลต่ากว่าค่าเฉลี่ย
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ของกลุ่ม เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างของสภามหาวิทยาลัย สภาแบบไตรภาคี สภาแบบผู้บริหาร และ
สภาแบบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีประสิทธิผลแตกต่างกัน ในมิติเชิงการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 มิติเชิงการติดตามและประเมินผลและมิติเชิงการกาหนดกุศโลบาย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนมิติอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ ส่ วนขนาดของสภามหาวิทยาลั ย สภาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีประสิ ทธิผ ล
แตกต่ า งกั น ในมิ ติ เชิ ง การศึ ก ษาข้ อ มู ล การท างานร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม และการก าหนดกุ ศ โลบาย
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ส่ ว นมิ ติ อื่ น ๆ แตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
เมื่อพิจารณาคะแนนมาตรฐานที่สภาขนาดเล็ก มีประสิทธิผลสูงกว่าสภาพขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในทุกมิติ สาหรับสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการกั บไม่เป็นส่วน
ราชการมีประสิทธิผลแตกต่างกันในเกือบทุกมิติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นมิติ
เชิ ง การสนั บ สนุ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
เมื่อพิจ ารณาคะแนนมาตรฐาน ทีส ภามหาวิทยาลั ยของมหาวิทยาลั ยของรั ฐ ที่มีฐ านะไม่เป็นส่ ว น
ราชการ มีประสิทธิผลสูงกว่าสภามหาวิทยาลัยของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการในทุกมิติประสิทธิผล
5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ น การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ประกอบเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ
จานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยบูรพา
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในการนามาวิเคราะห์ ผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาและ
การรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรสานักงานสภามหาวิทยาลัยของ
รัฐ จานวน 4 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ของรัฐ จานวน 4 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวมจานวน 10 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ แบบประเมิ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
2.1 แบบประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 17 ข้อ
ตอนที่ 2 ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 ด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
จานวน 9 ข้อ
2.2 แบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยจัดทาขึ้นเอง
จานวน 5 ข้อ
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ได้
กาหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ นาไปสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินการวิจัย และรวบรวมผลที่ได้นามาวิเคราะห์
ข้อมูลอีกครั้ง
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาวิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปพร้อมๆ กับทาการวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การศึก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง รู ปแบบการประเมิ นกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ
จานวน 4 แห่ง โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากแบบประเมินกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. การประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
การศึกษาวิจั ยรูปแบบบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลั ย แบ่งเป็น 5 ด้าน
ได้ แก่ 1) การท าพั น ธกิ จ ครบถ้ ว นตามภาระหน้ า ที่ ที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ข องสถานศึ ก ษา
2) การกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 3) การทาตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) การกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 5) การดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล นาเสนอดังรายละเอียดการเปรียบเทียบ
จากตารางที่ 1 – 5 ดังนี้
ตำรำงที่ 1 กำรทำพันธกิจครบถ้วนตำมภำระหน้ำที่ที่กำหนดในพระรำชบัญญัติของสถำนศึกษำ
ประเด็นคำถำม
1.1 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
1.2 การดาเนินงานด้านการกากับ
ดูแลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 การดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
1.4 การดาเนินงานด้านการกากับ
ดูแลเรื่องการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1.5 การดาเนินงานด้านการกากับ
ดูแลเรื่องการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ม.รัตน
ม.รำชภัฎ
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี
โกสินทร์
สวนดุสิต

ร้อยละ

√

√

x

√

√

80

√

√

x

√

x

60

√

√

x

√

x

60

√

√

x

√

x

60

√

√

x

√

x

60
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จำกตำรำงที่ 1 กำรทำพันธกิจครบถ้วนตำมภำระหน้ำที่ที่กำหนดในพระรำชบัญญัติของ
สถำนศึกษำ จะพบว่ำ
มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ“การดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลเรื่องการบริการทางวิชาการแก่สังคม”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลเรื่องการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม”
ตำรำงที่ 2 กำรกำหนดยุทธศำสตร์ ทิศทำง กำกับ นโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ
ประเด็นคำถำม

ม.รัตน
ม.รำชภัฎ
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี
โกสินทร์
สวนดุสิต

ร้อยละ

2.1 การกาหนดหรือทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

√

x

√

√

√

80

2.2 การวางระเบียบออกข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

100

2.3 การประสบความสาเร็จ ในการ
กากับดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกลยุทธ์
ที่ได้กาหนดไว้

√

x

√

√

√

80

2.4 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์นโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ให้รับทราบโดยทั่วถึง

√

x

x

√

√

60
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จำกตำรำงที่ 2 กำรกำหนดยุทธศำสตร์ ทิศทำง กำกับนโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ
จะพบว่ำ
มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การกาหนดหรือทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ประเมิน เกี่ยวกับ “การวางระเบียบออก
ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การประสบความสาเร็จ
ในการกากับดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้รับทราบโดยทั่วถึง”
ตำรำงที่ 3 กำรทำตำมกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นคำถำม

ม.รัตน
ม.รำชภัฎ
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี
โกสินทร์
สวนดุสิต

ร้อยละ

3.1 การวางนโยบายและแนวทางใน
การทาตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

√

√

√

√

√

100

3.2 การกากับ ติดตามและประเมินผล
การทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

√

x

√

√

√

80

3.3 การถือปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

√

√

√

√

√

100

จำกตำรำงที่ 3 กำรทำตำมกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จะพบว่ำ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การวางนโยบายและ
แนวทางในการทาตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การกากับ ติดตามและ
ประเมินผลการทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 5 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ได้ ป ระเมิ น เกี่ ย วกั บ “การถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
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ตำรำงที่ 4 กำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ประเด็นคำถำม

ม.รัตน
ม.รำชภัฎ
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี
โกสินทร์
สวนดุสิต

ร้อยละ

4.1 จัดให้มีระบบและกลไกการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงาน ของอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงาน

√

x

√

√

√

80

4.2 ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
ผลการดาเนินงานของอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงาน

√

x

√

√

√

80

จำกตำรำงที่ 4 กำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จะพบว่ำ
มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “จัดให้มีระบบและกลไก
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน”
มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน”
ตำรำงที่ 5 กำรดำเนินงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
ประเด็นคำถำม

5.1 การมีส่วนส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัย
5.2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหา
วิทยาลัยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
5.3 การติดตามผลการดาเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ

ม.รัตน
โกสินทร์

ม.นเรศวร

ม.บูรพำ

ม.สุรนำรี

ม.รำชภัฎ
สวนดุสิต

ร้อยละ

√

√

x

x

√

60

√

√

√

√

√

100

√

√

√

x

√

80

จำกตำรำงที่ 5 กำรดำเนินงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล จะพบว่ำ
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การมีส่วนส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล”
มหาวิ ทยาลั ย 4 ใน 5 แห่ ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 80 ได้ ประเมิน เกี่ ยวกับ “การติด ตามผลการ
ดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
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ตำรำงที่ 6 กำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ประเด็นคำถำม

ม.รัตน
โกสินทร์

ม.นเรศวร

ม.บูรพำ

ม.สุรนำรี

ม.รำชภัฎ
สวนดุสิต

ร้อยละ

1) ท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้า ในระยะเวลาที่เพียงพอต่อ
การศึกษาเอกสาร

x

√

x

√

√

60

x

x

x

x

√

20

x

√

x

√

√

60

x

x

x

x

√

20

x

√

x

√

√

60

x

√

x

√

√

60

x

√

x

√

√

60

x

x

x

x

√

20

x

x

x

x

√

20

x

x

x

x

√

20

2) ท่านศึกษาระเบียบวาระการประชุม
ก่อนการประชุม
3) ท่านเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อซักถาม
และให้คาแนะนา รวมทั้งอภิปราย ใน
ประเด็นต่าง ๆ
4) ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย
อย่างสม่าเสมอ
5) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้
เฉพาะ ทางของตนเอง หรือประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
6) ท่านนาเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต
7) ท่านนาเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์
แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ตระหนักถึง
บทบาทของอุดมศึกษาและสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจริงในสังคม
8) ท่านยอมรับมติและความเห็นที่
แตกต่างของที่ประชุม
9) ท่านให้ความสาคัญต่อการเก็บรักษา
ความลับ และไม่นาข้อมูลภายในไป
เผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
10) ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทดี่ ีงามให้กับมหาวิทยาลัย
และตัว สภามหาวิทยาลัยเอง
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จำกตำรำงที่ 6 กำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จะพบว่ำ
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร”
มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านศึกษาระเบียบ
วาระการประชุมก่อนการประชุม”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อซักถาม และให้คาแนะนา รวมทั้งอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ”
มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้กาหนดคาถามประเมินตนเองเกี่ยวกับ
“ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้ เฉพาะ ทางของตนเอง หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการดาเนินงานของ มหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านนาเสนอความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านนาเสนอข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ตระหนักถึง บทบาทของอุดมศึก ษาและสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงในสังคม”
มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านยอมรับมติและ
ความเห็นที่แตกต่างของที่ประชุม”
มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านให้ความสาคัญต่อ
การเก็บรักษาความลับ และไม่นาข้อมูลภายในไป เผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน”
มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับมหาวิทยาลัยและตัวสภามหาวิทยาลัยเอง”
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ตำรำงที่ 7 กำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ม.รัตน
โกสินทร์

ม.นเรศวร

ม.บูรพำ

ม.สุรนำรี

ม.รำชภัฎ
สวนดุสิต

ร้อยละ

x

√

√

√

x

60

x

√

x

x

x

20

x

√

√

√

x

60

x

√

√

√

x

60

x

√

√

√

x

60

x

√

√

√

x

60

x

√

x

x

x

20

8. ความเหมาะสมของสถานที่จดั ประชุม

x

√

√

√

x

60

9. การให้บริการจัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกในการประชุมมีความเหมาะสม
เพียงไร

x

√

√

√

x

60

ประเด็นคำถำม

1. ความเหมาะสมถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการประชุม
2. ความถี่ (จานวนครั้ง) การจัดประชุม
มีความเหมาะสมเพียงไร
3. ความเหมาะสมของจานวนวาระการ
ประชุมแต่ละครั้ง
4. การจัดส่งแฟ้มประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้ามีความ
เหมาะสมเพียงไร
5. ข้อมูลต่างๆมีการจัดเตรียมไว้อย่าง
เพียงพอสาหรับประกอบการตัดสินใจใน
วาระที่สาคัญๆ
6. การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐาน
การให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภา

จำกตำรำงที่ 7 กำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย จะพบว่ำ
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความเหมาะสมถูกต้อง
ของเอกสารประกอบการประชุม”
มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความถี่ (จานวนครั้ง)
การจัดประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความเหมาะสมของ
จานวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การจัดส่งแฟ้มประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ามีความเหมาะสมเพียงไร”
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มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ข้อมูลต่างๆมีการ
จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอสาหรับประกอบการตัดสินใจในวาระที่สาคัญๆ”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การประชุมแต่ละครั้งได้
สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ”
มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “มีการอภิปรายในวาระ
ต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภา”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความเหมาะสมของ
สถานที่จัดประชุม”
มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับ “การให้บริการ
จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในการประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร”
สรุปผลกำรสัมภำษณ์ แบ่งเป็น 5 ประเด็น มีผลกำรวิเครำะห์ (รำยละเอียดดูในภำคผนวก)
ดังนี้
1. ประเด็นเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย) กาหนดประเด็นคาถาม
พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มาตรา 14 16 17 18 และ 21
2. ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ไม่พบปัญหาและ
อุปสรรค
3. ประเด็นเกี่ยวกับคาถามครอบคลุมกับกฎหมายที่บังคับใช้ พบว่า มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง
การกาหนดคาถามครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว มีบางมหาวิทยาลัย ที่กาหนดคาถามขาดหลายประเด็น
และไม่ครอบคลุมกับกฎหมายที่บังคับใช้
4. ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายในอนาคต ที่จะพัฒนารูปแบบการประเมิน พบว่า มหาวิทยาลัย
3 ใน 5 แห่ง เห็นว่าควรมีการวางนโยบาย เพื่อจะพัฒนารูปแบบการประเมิน
5. ประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีดังนี้
 แบบประเมินเหมาะสมอยู่แล้ว เห็นว่าไม่ควรเพิ่มเติม
 ควรใช้แบบประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรในแบบประเมิน
 ควรเพิ่มส่วนของการประเมินด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 ประเด็นคาถาม ควรสั้น เข้าใจง่าย ไม่ควรมีหลายหน้า ทาให้ยากต่อการประเมิน
 ควรเพิ่มการประเมินด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

22

รูปแบบกำรประเมิน
จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บรู ป แบบการประเมิ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 5 แห่ง ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การกาหนดรูปแบบการประเมินกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนี้
- ผลการวิเคราะห์ที่มีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 ของมหาวิทยาลัยที่ระบุรูปแบบ
การประเมินในประเด็นต่างๆ จะใช้เป็นเกณฑ์ทตี่ ้องกาหนดในแบบประเมิน
- ผลการวิเคราะห์ที่มีค่า ต่ากว่า ร้อยละ 50 ของมหาวิทยาลัยที่ระบุรูปแบบการประเมินใน
ประเด็นต่างๆ จะใช้เป็นเกณฑ์ที่ควรกาหนดในแบบประเมิน
- ผลการวิเคราะห์ที่ไม่มีค่าคะแนน ของมหาวิทยาลัยที่ระบุรูปแบบการประเมินในประเด็น
ต่างๆ จะไม่ใช้เป็นเกณฑ์ที่กาหนดในแบบประเมิน
สรุปเป็นรูปแบบกำรประเมินกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
ดังนี้
1. รูปแบบที่ต้องระบุเป็นเกณฑ์กาหนดคาถามการประเมิน
ด้ำนบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ได้แก่
 การทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
1. ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย
2. การดาเนินงานด้านการกากับดูแลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน และ
การประกัน คุณภาพการศึกษา
3. การดาเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
4. การดาเนินงานด้านการกากับดูแลเรื่องการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5. การดาเนินงานด้านการกากับดูแลเรื่องการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 การกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
1. การกาหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
2. การวางระเบียบออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
3. การประสบความสาเร็จ ในการกากับดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามกลยุทธ์ ที่ได้กาหนดไว้
4. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์นโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ให้รับทราบโดยทั่วถึง
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 การทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การวางนโยบายและแนวทางในการทาตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การกากับ ติดตามและประเมินผลการทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 การกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
1. จัดให้มีระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
2. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงาน
 การดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
1. การมีส่วนส่งเสริมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
2. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
3. การติดตามผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ได้แก่
 ท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร
 ท่านเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อซักถาม และให้คาแนะนา รวมทั้งอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ
 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้ เฉพาะทาง
ของตนเอง หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดาเนินงานของ มหาวิทยาลัย
 ท่านนาเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต
 ท่านนาเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ตระหนักถึง บทบาท
ของอุดมศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในสังคม
ด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ได้แก่
 ความเหมาะสมถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุม
 การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 ความเหมาะสมของจานวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง
 การจัดส่งแฟ้มประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ามีความเหมาะสมเพียงไร
 ข้อมูลต่างๆมีการจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอสาหรับประกอบการตัดสินใจในวาระที่สาคัญๆ
 ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม
 การให้บริการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในการประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร
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2. รูปแบบที่ควรระบุเป็นเกณฑ์กาหนดคาถามการประเมิน
ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ได้แก่
 ท่านยอมรับมติและความเห็นที่แตกต่างของที่ประชุม
 ท่านให้ความสาคัญต่อการเก็บรักษาความลับ และไม่นาข้อมูลภายในไป เผยแพร่
หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับมหาวิทยาลัยและตัว
สภามหาวิทยาลัยเอง
 ท่านศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม
 ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
ด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย ได้แก่
 ความถี่ (จานวนครั้ง) การจัดประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร
 มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
ซึ่งกันและกันของกรรมการสภา
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บทที่ 5
สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเพื่อนาไปสู่
การพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เอกสาร แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และน าข้ อมู ลที่ ได้ ก าหนดเป็ นแบบสั มภาษณ์ ประชากรที่ ใช้ ในการศึ กษาวิ จั ย ได้ แก่ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสานักงานสภามหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 4 แห่ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 10 คน
1. สรุปผลกำรวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1.1 รูปแบบที่ต้องระบุเป็นเกณฑ์กาหนดคาถามการประเมิน พบว่า ด้านบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และด้านการจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัย รวมจานวน 29 ข้อ
1.2 รูปแบบที่ควรระบุเป็นเกณฑ์กาหนดคาถามการประเมิน พบว่า ด้านการประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมจานวน 7 ข้อ
2. อภิปรำยผล
ผลการศึกษา รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างของรัฐ จานวน 4 แห่ง ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผล ดังนี้
2.1 รูปแบบที่ต้องระบุเป็นเกณฑ์กาหนดคาถามการประเมิน
ด้ำนบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แบ่งเป็น 5 ด้ำน จำนวน 17 ข้อ ดังนี้
 การทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของ
สถานศึกษา จานวน 5 ข้อ
 การกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ จานวน 4 ข้อ
 การทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ข้อ
 การกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 2 ข้อ
 การดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
จานวน 3 ข้อ
ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย

จานวน 5 ข้อ
จานวน 7 ข้อ
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2.2 รูปแบบที่ควรระบุเป็นเกณฑ์กาหนดคาถามการประเมิน
ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย

จานวน 5 ข้อ
จานวน 2 ข้อ

3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะในกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้
จากการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน พบว่า รูปแบบที่ต้องระบุเป็นเกณฑ์กาหนด
คาถามการประเมินเกี่ยวกับ ด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ตามเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าคาถามการประเมิน รวมจานวน 29 ข้อ เหมาะสมสาหรับการเป็นต้นแบบ
ในการศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อการนาไปปฏิบัติ
ต่อไป
จากการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน พบว่า รูปแบบที่ควรระบุเป็นเกณฑ์กาหนด
คาถามการประเมินเกี่ยวกับ ด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ตามเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าคาถามการประเมิน รวมจานวน 7 ข้อ เหมาะสมสาหรับการเป็นต้นแบบ
ในการศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อการนาไปปฏิบัติ
ต่อไป
3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการประเมิน สภามหาวิทยาลั ยของมหาวิทยาลั ยอื่น
ในภาครัฐ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการประเมิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เกิดความครอบคลุมทุกประเด็น
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ผลกำรศึกษำจำกแบบสัมภำษณ์จำกกลุ่มตัวอย่ำงมหำวิทยำลัยของรัฐ จำนวน 5 แห่ง พบว่ำ
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
1. สภามหาวิทยาลัยมีกฎหมายบังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2548 มาตรา 17 สภามหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2. ยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคประการใดในการใช้แบบประเมิน
3. แบบประเมินที่ใช้ในปัจจุบันครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว
4. เห็นควรใช้แบบประเมินในปัจจุบัน ยังไม่ควรมีนโยบายที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
5. แบบประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เหมาะสมแล้วไม่ต้องเพิ่มเติม
 มหำวิทยำลัยนเรศวร
1. ปัจจุบันได้ใช้อานาจของสภามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
2553 มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
เป็นหลักสาคัญในการกาหนดประเด็นคาถาม
2. ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย ยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคประการใดในการใช้แบบประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบัน
ถือได้ว่าครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว
4. แบบประเมินตนเองที่ใช้ในปัจจุบัน ถือได้ว่าดีอยู่แล้วเห็นควรว่ายังไม่ควรมีนโยบายที่
จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแบบประเมินแต่อย่างใด
5. เห็นควรใช้แบบประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรในแบบประเมิน
 มหำวิทยำลัยบูรพำ
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 มาตรา 21 เป็นหลักเกณฑ์สาคัญ
ในการกาหนดประเด็นคาถาม
2. ยังไม่พบปัญหาประการใดในแบบประเมิน
3. แบบประเมินที่สภามหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบัน ยังขาดหลายประเด็น และไม่ครอบคลุม
กับอานาจกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
4. เห็นควรว่าอนาคตข้างหน้าควรปรับเปลี่ยนแบบประเมินให้ครอบคลุมให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น และไม่ขัดแย้งต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 มาตรา 21
5. ควรเพิ่มส่วนของการประเมินด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 มาตรา 16
2. ปัจจุบันไม่พบปัญหา และอุปสรรคในการใช้แบบประเมิน
3. แบบประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว และมีกฎหมายบังคับใช้อย่างชัดเจน
4. ในอนาคตข้างหน้าอาจมีการกาหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปรับเปลี่ยน พัฒนา
ทั้งนีต้ ้องแล้วแต่ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นเห็นควรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
5. อยากให้มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการกาหนดประเด็นคาถาม ให้กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เพราะแบบประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน มีจานวนหลายหน้า มากเกินไป ทาให้ยากต่อการประเมิน
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ พ.ศ.2547 มาตรา 18
2. ไม่พบปัญหา หรืออุปสรรคอื่นในการใช้แบบประเมิน
3. แบบประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน ยังขาดการประเมินด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
ส่วนในประเด็นอื่น ถือว่าครอบคลุมดีอยู่แล้ว
4. ยังไม่มีนโยบายที่จะพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด
5. ควรเพิ่มเติมส่วนการประเมินในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
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1.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบประเมินตนเองของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยนเรศวร
คำชี้แจง
1. วัตถุประสงค์กำรประเมิน
แบบประเมิน ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและในประเด็นหรือมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้
สาหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นข้อมูลอันเป็นผลการประเมินนี้ยังสามารถนาไปใช้ประกอบการทาประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
2. ประเด็นหรือมิติกำรประเมิน
ประเด็นหรือมิติที่จะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทาการประเมินประกอบด้วย 5 มิติ
หลักและรายข้อย่อยดังนี้
มิติที่ 1 ด้านการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ประกอบด้วย 13 รายข้อ
มิติที่ 2 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
12 รายข้อ
มิติที่ 3 ด้านหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 9 รายข้อ
มิติที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารประกอบด้วย 5 รายข้อ
มิติที่ 5 ด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 10 รายข้อ
3. ลักษณะและวิธีทำแบบประเมิน
แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ที่จัดเรียงไว้ตามข้อ
คาถามแต่ละข้อดังนั้นจึงขอให้ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใส่เครื่องหมาย  ตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของท่านในแต่ละข้อคาถามลงในช่องว่างของแบบประเมินที่จัดไว้ในข้อนั้น
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มิติที่ 1 กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่
ท่านคิดว่าได้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของท่านในฐานะที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นเรศวรซึ่งกาหนดไว้ในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ตามรายการ
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงไร
ระดับปฏิบัติ
ข้อที่

รำยกำรปฏิบัติ

1.

วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการศึกษา
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ
มอบให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วาง
ระเบียบและออกข้อบังคับสาหรับส่วนราชการนั้น
เป็นเรื่องๆ
อนุมัติให้ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา
และประกาศนียบัตร
พิจารณาจัดตัง้ รวมและยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย
คณะ วิทยาลัย สานัก สถาบัน และศูนย์หรือ
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการ
แบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่กล่าว
อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาขั้นสูงและ
สถาบันวิจัยเข้าสมทบหรือยกเลิกสมทบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ
แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการ วิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานักผู้อานวยการ ศูนย์ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณรองศาสตราจารย์
พิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

มำก
ที่สุด/
บ่อย
ที่สุด

มำก/
บ่อย
ครั้ง

ปำน
กลำง

น้อย/
นำนๆ
ครั้ง

น้อย
ที่สุด/
ไม่เคย
เลย

34

ระดับปฏิบัติ
ข้อที่

มำก
ที่สุด/
บ่อย
ที่สุด

รำยกำรปฏิบัติ

มำก/
บ่อย
ครั้ง

ปำน
กลำง

น้อย/
นำนๆ
ครั้ง

น้อย
ที่สุด/
ไม่เคย
เลย

10. วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
11. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพื่อมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่อง
อื่นๆที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้
ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
มิติที่ 2 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองในฐำนะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ในฐานะที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรท่านคิดว่าท่านได้ปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตนตามรายการต่อไปนี้เพียงใด
ข้อที่

รำยกำรปฏิบัติ

1.

ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถาม
คาแนะนา และอภิปรายในประเด็นต่างๆ
แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยทา
หน้าที่วางนโยบายกากับดูแลนโยบาย
เสนอความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย
ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที
เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่าง
สม่าเสมอ
อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระดับปฏิบัติ
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่มี
ควำม
เห็น
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ข้อที่

รำยกำรปฏิบัติ

ระดับปฏิบัติ
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่มี
ควำม
เห็น

8.

เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับ
หัวข้อวาระการประชุม
9. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยมิตก
อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆ
10. โต้แย้งให้เห็นผลประกอบในสิ่งที่เห็นว่า
ไม่ถูกต้องแต่ก็ตั้งใจรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่น
11. ลงมติอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย
12. ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แม้ว่าจะอภิปรายไม่เห็นด้วยก็ตาม
มิติที่ 3 หลักธรรมำภิบำล
ในรอบปีที่ผ่านมาท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในแต่ละ
ด้านมากน้อยเพียงไร
ข้อที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รำยกำรปฏิบัติ

ด้านนิติธรรมและความชอบธรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความโปร่งใส
ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านความพร้อมรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติและสานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่
ด้านความคุ้มค่า/ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
ด้านความมั่นใจหรือพร้อมรับความเสี่ยง
ด้านความยุติธรรม/เสมอภาค
ด้านความมีอิสระและความคล่องตัว

ระดับปฏิบัติ
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่มี
ควำม
เห็น
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มิติที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำร
ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหาร (อธิการบดีและรอง
อธิการบดี) ตามรายข้อต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
ข้อที่

รำยกำรปฏิบัติ

1.

มีความไว้วางใจระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร (อธิการบดี
และรองอธิการบดี)
มีความเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร
สภามหาวิทยาลัยมอบอานาจเต็มให้
อธิการบดีบริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่
ขัดแย้งกับนโยบาย
เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารร่วมกัน
แก้ไขและยุติปัญหานั้นโดยยึด
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
สภามหาวิทยาลัยแสดงความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้สรรหา
อธิการบดีและแต่งตั้งรองอธิการบดี

2.
3.
4.

5.

ระดับปฏิบัติ
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย
ที่สุด

น้อย

ไม่มี
ควำม ไม่
เห็น ทรำบ

มิติที่ 5 กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย
ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแสดงความคิดเห็น ประเมินเกี่ยวกับการจัดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตามรายข้อต่อไปนี้ว่าอยู่ในระดับใด
ข้อที่

รำยกำรปฏิบัติ

1.

ความเหมาะสมถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการประชุม
ความถี่(จานวนครั้ง)การจัดประชุมมีความ
เหมาะสมเพียงไร
ความเหมาะสมของจานวนวาระการประชุม
แต่ละครั้ง

2.
3.

ระดับปฏิบัติ
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่มี
ควำม
เห็น
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ข้อที่

รำยกำรปฏิบัติ

5.

การจัดส่งแฟ้มประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้ามีความ
เหมาะสมเพียงไร
ข้อมูลต่างๆมีการจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอ
สาหรับประกอบการตัดสินใจในวาระที่
สาคัญๆ
การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลา
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการ
ให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่ง
กันและกันของกรรมการสภา

6.
7.
8.

9.

ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม

10. การให้บริการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
ในการประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร

ระดับปฏิบัติ
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่มี
ควำม
เห็น
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1.2 มหำวิทยำลัยบูรพำ

แบบประเมินตนเองของสภำมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยบูรพำ
คำชี้แจง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัว ชี้วัดที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสถาบันและผู้ บริห ารทุกระดับของสถาบัน รวมทั้ง
สานั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กาหนดตัว บ่งชี้สาหรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ในการประเมินได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใน
10 ข้อ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยกาหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแลมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยกาหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภามหาวิทยาลัยกากับติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจา
5. สภามหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
8. สภามหาวิทยาลัยดาเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
9. สานักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
10. สานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการรายงานและสรุปผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดทาแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเอง โดยกาหนดค่าเกณฑ์วัดการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
เป็นระดับดังนี้
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ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

ค่ำคะแนน
คะแนน 1.00 – 1.50
คะแนน 1.51 – 2.50
คะแนน 2.51 – 3.50
คะแนน 3.51 – 4.50
คะแนน 4.51 – 5.00

ผลกำรประเมิน
การดาเนินงาน ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน
การดาเนินงาน ต้องปรับปรุง
การดาเนินงาน ระดับพอใช้
การดาเนินงาน ระดับดี
การดาเนินงาน ระดับดีมาก

กรุณำทำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับกำรดำเนินงำน
รำยกำรประเมิน
1. สภามหาวิทยาลัยกาหนดหรือทบทวน
นโยบายการกากับดูแลมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยกาหนดหรือทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการดาเนิน
งานของมหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภามหาวิทยาลัยกากับติดตามการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจา
5. สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
และมีส่วนร่วมในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมและ
มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย
8. สภามหาวิทยาลัยดาเนินการโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้ารวมทั้งมี
การพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ระดับกำรดำเนินงำน
ดีมำก

ดี

พอใช้

ต้อง
ต้องปรับปรุง
ปรับปรุง โดยเร่งด่วน
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รำยกำรประเมิน
9. สานักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามอานาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
10. สานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการ
รายงานและสรุปผลการดาเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ
เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจา
ทุกปี

ระดับกำรดำเนินงำน
ดีมำก

ดี

พอใช้

ต้อง
ต้องปรับปรุง
ปรับปรุง โดยเร่งด่วน

วัตถุประสงค์

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (มทส.) ประจำปี พ.ศ. 2554

เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ เพื่อทบทวนกลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อการวางแผน
การปฏิบัติหน้าที่สาหรับปี ถัดไป
คำชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่อง คะแนนการประเมินที่ตรงกับความเห็นของท่าน หากข้อใดที่ท่านไม่สามารถประเมินได้ ขอความกรุณาทา
เครื่องหมาย ลงในช่อง NA (Not Applicable) และหากมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น โปรดระบุด้วย
ข้ อคิดเห็น / ข้ อเสนอแนะ
หัวข้ อประเมิน / คะแนนการประเมิน
NA
เพิม่ เติม
1. ปัจจัยโดยรวมของสภามหาวิทยาลัย
1.1 ด้ านคณะกรรมการ
1.1.1 ท่านมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. มากน้อยเพียงใด
1 ไม่ทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส.
2 เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามทส. เป็ นบางส่วน
3 เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามทส. เป็ นส่วนใหญ่
4 เข้าใจและปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส.
5 เข้าใจตระหนักและปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. อย่างเคร่ งครัด
1.1.2 การประชุมสภามทส.เปิ ดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายอย่างอิสระ มากน้อยเพียงใด
1 การประชุมสภาฯไม่เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรื ออภิปราย
2 การประชุมสภาฯเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายอย่างอิสระนานๆครั้ง
3 การประชุมสภาฯเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายอย่างอิสระบางครั้ง
4 การประชุมสภาฯเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายอย่างอิสระบ่อยครั้ง
5 การประชุมสภาฯเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายอย่างอิสระทุกครั้ง
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NA

1.1.3 กรรมการสภามทส.อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ตามประเด็นในแต่ละวาระ
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
1.2 ด้านฝ่ายเลขานุการ และการประชุม
1.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนวันประชุม : การเชิญประชุม การส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าเหมาะสมเพียงใด
1 การเชิญประชุมและการส่งเอกสารการประชุมกระชั้น โดยแจกวันประชุม
2 การเชิญประชุมเหมาะสม แต่การส่งเอกสารให้ล่วงหน้ายังกระชั้นโดยส่งน้อยกว่า 3 วัน
3 การเชิญประชุมเหมาะสม และการส่งเอกสารให้ล่วงหน้าค่อนข้างกระชั้นโดยส่ง 3-5 วัน
4 การเชิญประชุมเหมาะสม และการส่งเอกสารให้ล่วงหน้าน้อยกว่า7 วัน ยังไม่เพียงพอสาหรับการศึกษาเอกสาร
5 การเชิญประชุมและการส่งเอกสารล่วงหน้าเหมาะสมดีไม่น้อยกว่า 7 วัน และเพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร
1.2.2 ความพึงพอใจต่อเอกสารการประชุมสภา มทส.
1 รูปแบบไม่เหมาะสม และข้อมูลไม่เพียงพอ
2 รูปแบบเหมาะสม แต่ข้อมูลไม่เพียงพอ
3 รูปแบบเหมาะสม และให้ข้อมูลพอสมควรสาหรับการตัดสินใจ
4 รูปแบบเหมาะสม และข้อมูลเพียงพอสาหรับการตัดสินใจ
5 รูปแบบเหมาะสม ข้อมูลเพียงพอ และชัดเจนสาหรับการตัดสินใจ
1.2.3 ความพึงพอใจเกีย่ วกับสถานที่จัดประชุมและการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่
1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 มีความพึงพอใจน้อย
3 มีความพึงพอใจปานกลาง
4 มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก

5 มีความพึงพอใจมาก

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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NA

1.2.4 ความเหมาะสมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม
1 ยังไม่มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2 มีสื่อเพียงพอ แต่การใช้สื่อขัดข้องบ่อยครั้ง
3 มีสื่อเพียงพอ และมีอุปสรรคในการใช้โดยขัดข้องเป็นบางครั้ง ส่งผลกระทบต่อการประชุม
4 มีสื่อเพียงพอ และมีอุปสรรคในการใช้โดยขัดข้องเป็นบางครั้ง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการประชุม
5 มีสื่อเพียงพอ ทันสมัย และใช้งานได้ดีทาให้การประชุมมีประสิทธิภาพ
1.2.5 ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งที่จัดไว้ประมาณ 2 ½ -3 ชั่วโมง มีความเหมาะสม
1 มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
2 มีความเหมาะสมน้อย
3 มีความเหมาะสมปานกลาง
4 มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก

5 มีความเหมาะสมมาก

1.2.6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอานวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ
1 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
2 มีความพึงพอใจน้อย
3 มีความพึงพอใจปานกลาง
4 มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก
5 มีความพึงพอใจมาก
2. การดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
2.1 ด้านนโยบาย
2.1.1 สภา มทส. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย
1 สภาฯไม่มีบทบาทในการกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย
2 สภาฯมีบทบาทน้อยในการกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย
3 สภาฯมีบทบาทค่อนข้างมากในการกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย
4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย และมีพัฒนาการ
5 สภาฯมีบทบาทมากในการกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย และส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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2.1.2 สภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล
1 สภาฯไม่มีบทบาทในการกากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล
2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล
3 สภาฯมีบทบาทในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลบ้าง แต่ยังไม่เกิดการ พัฒนาทีช่ ัดเจน
4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลและมีพัฒนาการ แต่อาจไม่เป็นรูปธรรมนัก
5 สภาฯมีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลและส่งผลต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
2.1.3 สภามทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน
1 สภาฯไม่มีบทบาทในการกากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน
2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน
3 สภาฯมีบทบาทในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สินบ้าง แต่ยังไม่เกิดการ พัฒนาที่ชัดเจน
4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน และมีพัฒนาการ แต่อาจไม่เป็นรูปธรรมนัก
5 สภาฯมีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน และส่งผลต่อ การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
2.1.4 การแต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโดยสภามทส. เป็นไปอย่างเหมาะสม ได้อธิการบดี ที่มีคุณภาพ และปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด
1 สภาฯ ยังไม่มีขั้นตอนที่รัดกุมในการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของอธิการบดี
2 สภาฯมีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดีชัดเจนแต่ไม่มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อรองรับการสรรหาหรือคัดเลือก
ผู้ที่จะมาเป็นอธิการบด ี
3 สภาฯ มีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดีชัดเจน และมีคณะทางาน แต่กระบวนการยังมีจุดอ่อน
4 สภาฯ มีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดีและกระบวนการรัดกุมตามที่ควร ทาให้ได้อธิการบดีที่มีคุณภาพ
5 สภาฯมีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดีและกระบวนการรัดกุมดี ทาให้ได้อธิการบดีที่มีคุณภาพสูง และ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2.1.5 สภามทส.จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง
1 สภาฯ ยังไม่มีแนวคิดหรือนโยบายเรื่องความเสี่ยง
2 สภาฯเริ่มมีแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยงแต่ยังไม่มีการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม
3 สภาฯมี น โยบายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งและแต่ ง ตั้ งคณะอนุ ก รรมการก ากั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง (หรื อ มอบให้
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน)แต่ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมสอบทานการ บริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
4 สภาฯมี น โยบายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งและแต่ ง ตั้ งคณะอนุ ก รรมการก ากั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง(หรื อ มอบให้
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน) และได้จัดให้มีการสอบทานการประเมินและ บริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหาร แต่
ยังไม่มีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
5 สภาฯ มี น โยบายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งและแต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการก ากั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง(หรื อ มอบให้
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน) จัดให้มีการสอบทานการประเมินและบริหาร ความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหารและมีการ
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
2.2 ด้านกฏ ระเบียบ หน้าที่ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2.2.1 สภา มทส.ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 การดาเนินงานต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน
2 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
3 การดาเนินงานพอใช้
4 การดาเนินงานดี
5 การดาเนินงานดีมาก
2.2.2 การดาเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการ พัฒนาด้านวิชาการ : การเรียน
การสอน หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา
1 สภาฯไม่มีบทบาทในการกากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ
2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ
3 สภาฯมีบทบาทค่อนข้างมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ
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4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ และมีพัฒนาการ
5 สภาฯมีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและส่งผลต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.3 การดาเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัย และการปรับ
แปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
1 สภาฯไม่มีบทบาทในการกากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ
2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ
3 สภาฯมีบทบาทค่อนข้างมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ
4 สภาฯ มีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ และมี พัฒนาการ
5 สภาฯมีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ และ ส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.4การดาเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการ บริการวิชาการแก่
สังคม
1 สภาฯไม่มีบทบาทในการกากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
3 สภาฯมีบทบาทค่อนข้างมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4 สภาฯมีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และมีพัฒนาการ
5 สภาฯมีบทบาทมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและส่งผล ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.5การดาเนิน งานของสภา มทส. มี บทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพั ฒนาด้านการทะนุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
1 สภาฯไม่มีบทบาทในการกากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3 สภาฯมีบทบาทค่อนข้างมากในการกากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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2.2.6 สภา มทส. จัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ์ไว้ ล่วงหน้า
1 ยังไม่มีระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสภามหาวิทยาลัย
2 ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสภามหาวิทยาลัยยังไม่เหมาะสม และไม่มีการตกลงหลักเกณฑ์ฯไว้ล่วงหน้า
3 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม แต่ไม่มีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า
4 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า
5 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม และมีการตกลงหลักเกณฑ์ฯ ไว้ล่วงหน้า และมีความยืดหยุน่ ในการ ปรับเกณฑ์
ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เมื่อมีความจาเป็ น
3. คุณภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย
3.1 นโยบายจากสภามทส. ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม
1 ยังขาดนโยบายจากสภาฯ ที่ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม
2 นโยบายจากสภาฯ ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม แต่ไม่มีการสนับสนุนและ ติดตามให้เกิดกิจกรรมที่
เป็ นรู ปธรรม
3 นโยบายจากสภาฯ ส่ งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและ ติดตามให้เกิดกิจกรรมที่
เป็ นรู ปธรรม
4 นโยบายจากสภาฯ ส่ งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและ ติดตามให้เกิดกิจกรรมที่
เป็ นรู ปธรรม แต่ยงั ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสังคม
5 นโยบายจากสภาฯ ส่ งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง มทส. กับชุมชนและสังคม และมีการสนับสนุนและ ติดตามให้เกิดกิจกรรมที่
เป็ นรู ปธรรม และมีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสังคมเพื่อนามาปรับปรุ ง กิจกรรม
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3.2 นโยบายจากสภา มทส. ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส.
1 นโยบายจากสภาฯ ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส.
2 นโยบายจากสภาฯมีเพียงส่วนน้อยที่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามขั้นตอนงาน ประจาโดยไม่คานึงถึง
วิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส.
3 นโยบายจากสภาฯ ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจ ของ มทส.
4 นโยบายจากสภาฯ ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นไปในแนวทางที่มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และภารกิจ
ของ มทส.
5 นโยบายจากสภาฯ ทาให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ
3.3 โดยภาพรวม สภา มทส. ประสบความสาเร็จในการกากับดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
1 ประสบความสาเร็จน้อยมาก
2 ประสบความสาเร็จน้อย
3 ประสบความสาเร็จปานกลาง
4 ประสบความสาเร็จค่อนข้างมาก
5 ประสบความสาเร็จมาก
3.4 โดยภาพรวม การด าเนิ น งานของสภา มทส. ประสบความส าเร็ จ ในการถ่ า ยทอดนโยบายและสื่ อ สารไปยั ง หน่ ว ยงาน ของ
มหาวิทยาลัย
1 ประสบความสาเร็จน้อยมาก
2 ประสบความสาเร็จน้อย
3 ประสบความสาเร็จปานกลาง
4 ประสบความสาเร็จค่อนข้างมาก
5 ประสบความสาเร็จมาก
3.5 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง (การเงิน , บุคคล, ติดตามฯ, ส่งเสริมกิจการฯ) สามารถทาหน้าที่แทนสภาฯ ในเรื่องที่ มอบอานาจ
และกลั่นกรองงาน เพื่อเสนอความเห็นต่อสภาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
1 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ไม่เคยใช้อานาจที่ได้รับมอบ
2 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง มักไม่ใช้อานาจที่ได้รับมอบ
3 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ใช้อานาจที่ได้รับมอบยังไม่เต็มที่ และเสนอสภาฯ ตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่
4 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ใช้อานาจที่ได้รับมอบยังไม่เต็มที่ โดยมีการกลั่นกรองบางเรื่องเพื่อเสนอสภาฯ ตัดสินใจ
5 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ใช้อานาจที่ได้รับมอบอย่างเต็มที่ และทบทวนการมอบอานาจอย่างสม่าเสมอ

NA

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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ก. ท่ำนคิดว่ำสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีมีจุดเด่นหรือควำมสำเร็จอะไรบ้ำง
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
ข. ท่ านคิดว่ าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรพัฒนาด้ านใดของสภามหาวิทยาลัยในอนาคต
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
ค. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินตนเองของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
คำชี้แจง
1. แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เครื่องมือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได!ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมิน
ระดับความสาเร็จตามบทบาท อานาจ และหน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย เพื่อนาผล
ประเมินตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประกอบด้วย
1. ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.1 การกาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
1.2 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.3 การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
2. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
3. ในการตอบแบบประเมินขอให้ท่านพิจารณาว่าท่านได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับใด และขอให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติ
ตามความเป็นจริง
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ตอนที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รำยกำรประเมิน
1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัย
1.1 การกาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มสี ่วนร่วม
ในการกาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
1) แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
2) เสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
3) เสนอแนะโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4) มีส่วนร่วมในการกาหนดอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
5) มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.2 การปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
1) พิจารณาออกระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
2) มีความเข้าใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย
3) มีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยว่ามีหน้าที่กาหนดนโยบาย และกากับ มิใช่ลง
ไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เป็นกระบวนการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย
4) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
5) เร่งรัดให้มีการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย
6) ป้องกันไม่ให้เกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นใน
สภามหาวิทยาลัย
1.3 การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ของผู้บริหาร
1) มีส่วนร่วมในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
2) มีส่วนร่วมในการกากับ ติดตาม การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ระดับกำรปฏิบัติงำน
มำกที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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3) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
5) มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
6) มีการติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
7) ท่านเห็นว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพียงใด
2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
1) ท่านปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยคานึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัย
และประโยชน์สูงสุดของประชาชน (หลักประสิทธิผล
Effectiveness)
2) ท่านกากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้
ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ Efficiency)
3) ท่านสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บริการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ และผูม้ ีส่วนได ้เสียทุก ๆ กลุ่ม (หลักการ
ตอบสนอง Responsiveness)
4) ท่านแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ น้าท ี่และ
ผลงานต่อเป้าหมาย รวมทั้งสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
ของมหาวิทยาลัย (หลักความรับผิดชอบ Accountability)
5) ท่านปฏิบัติงานตามหน้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมา
สามารถชี้แจงข้อสงสัยและ ตรวจสอบได้ (หลักความ
โปร่งใส Transparency)
6) ท่านสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาคมทุกภาค
ส่วนของมหาวิทยาลัย และ ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน (หลักการมีส่วนร่วม Participation)
7) ท่านสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการกระจายอานาจ
ความรับผิดชอบ และการ ตัดสินใจ ในการดาเนินงานให้แก่
ส่วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย (หลักการกระจาย
อานาจ Decentralization)
8) ท่านใช้อานาจ และหน้าทีข่ องกรรมการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้วย
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (หลักนิติธรรม)
9) ท่านฺปฏิบัติต่อคณาจารย ์บุคลากร ฺและผู้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม ่แบ่งแยก (หลักความเสมอภาค
Equity)

ระดับกำรปฏิบัติงำน
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อยที่สุด

53
รำยกำรประเมิน

ระดับกำรปฏิบัติงำน
มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อยที่สุด

10) ท่านตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของที่ประชุม
โดยคานึงถึงประโยชน ์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ (หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ Consensus Oriented)
3. ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
1) ท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า
ในระยะเวลาที่เพียงพอต่อ การศึกษาเอกสาร
2) ท่านศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม
3) ท่านเตรียมข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ซักถาม และให้
คาแนะนา รวมทั้งอภิปราย ในประเด็นต่าง ๆ
4) ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
5) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้ เฉพาะ ทางของตนเอง หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
6) ท่ า น น า เ ส น อ ค วา ม คิ ด เ ห็ น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยโดยสุจริต
7) ท่านนาเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทของอุ ด มศึ ก ษา แล ะ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในสังคม
8) ท่านยอมรับมติและความเห็นที่แตกต่างของที่ประชุม
9) ท่านให้ความสาคัญต่อการเก็บรักษาความลับ และไม่
นาข้อมูลภายในไป เผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
10) ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ีงามให้กับ
มหาวิทยาลัยและตัว สภามหาวิทยาลัยเอง

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรดำเนินงำนสภำมหำวิทยำลัย
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ประวัตคิ ณะผู้วจิ ัย
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ประวัติผู้วิจัย
1. ชื่อ สกุล

นางสาวปณิตตรา นราภิรมย์ขวัญ

2. ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. / โทรสาร. 0 2441 6025

4. ประวัติกำรศึกษำ
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2557

5. ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พนักงานบัญชี สานักงานเขตทวีวัฒนา
พนักงานการเงิน บริษัท สยามรัฐ จากัด
พนักงานบัญชี สานักงานอัยการสูงสุด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารสินทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

6. สำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญกำรพิเศษ

-

7. ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย

-
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ประวัติผู้วิจัย
1. ชื่อ สกุล

นางสาวผุสดี บุญหนุน

2. ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เลขที่ 96 หมู่ 3 ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. / โทรสาร. 0 2441 6025

4. ประวัติกำรศึกษำ

5. ประวัติกำรทำงำน

6. สำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญกำรพิเศษ

-

7. ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย

-

