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กิตติกรรมประกาศ 
(ขนาดอักษร 18 ทึบ)  
เว้น 1 บรรทัด  

รายงานวิจัยเรื่อง  รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  เล่มนี้ส าเรจจลลล่วงปปด้วยความเรียบร้อย  คณะผู้วิจัยปด้รับความอนลเคราะห์ช่วยเหลือจาก      
นางสาวสลทธาสินี  วัชรบูล   รองศาสตราจารย์ ดร.สลมาลี  จันทร์ชลอ   อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์   ที่ปด้อลตส่าห์
สละเวลาอันมีค่า พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดจนแก้ปขข้อบกพร่องด้วยความใส่ใจ ตลอดระยะเวลาในการวิจัย
ฉบับนี้  และขอขอบคลณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ด้วยการ
สนับสนลนทลนในการวิจัยฉบับนี้  และสภามหาวิทยาลัย บลคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสลรนารี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดลสิต  ที่ให้ความร่วมมือ  ตอบแบบสัมภาษณ์ 
และเกจบรวบรวมส่งคืนให้คณะผู้วิจัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปม่สามารถกล่าวนามปด้ทั้งหมด  ที่มีส่วนช่วยเหลือ
ให้การสนับสนลนจนท าให้วิจัยฉบับน้ีส าเรจจลลล่วงปด้อย่างสมบูรณ์และทรงคลณค่า 

หวังว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ จะมีประโยชน์ต่อการน าปปปรับปรลงพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อปป  
  

 
 

ปณิตตรา  นราภิรมย์ขวัญ 
ผลสดี   บลญหนลน 
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บทคัดย่อ 
(ขนาดอักษร 18 ทึบ)  
[เว้น 1 บรรทัด]  

รหัสโครงการ :  A101/2557 
ชื่อโครงการ   :  รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
ชื่อนักวิจัย     :  ปณิตตรา  นราภิรมย์ขวัญ    
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินกรรมการ         
สภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ  เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา รูปแบบการประเมินกรรมการ        
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ประชากร  
ได้แก่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 4 แห่ง      
และกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์เอกสาร  แบบประเมินตนเองของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัย  และน าข้อมูลที่ได้ก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง   

ผลการวิจัยพบว่า  การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยสรุปผลการวิจัย  ดังนี ้

1.1  รูปแบบทีต้่องระบุเป็นเกณฑ์ก าหนดค าถามการประเมิน พบว่า ด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  
รวมจ านวน 29 ข้อ 

1.2  รูปแบบทีค่วรระบุเปน็เกณฑ์ก าหนดค าถามการประเมิน พบว่า ด้านการประชมุของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  และด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  รวมจ านวน 7 ข้อ 
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Abstract 
(ขนาดอักษร 18 ทึบ)  
[เว้น 1 บรรทัด]  

Project  code   :  A101/2557 
Project    :  The council’s assessment of Rajamangala University of Technology 
       Rattanakosin 
Name of researcher   :  Panittra  Narapiromkwan 
 

The purpose of this research study. To study and compare the evaluation 
committee. Of Regents of the University of To contribute to the development of the 
evaluation model. University of Technology This study The qualitative research Population 
and sample used in the study include the Councillors. And the Office of Personnel Council 
of State Universities of 4. 

 
The tools used in this research is to gather information. Document Analysis Self 

assessment of the Board of Regents of the University. And the information to be given          
a series of interviews with the research team 

 
 The results showed that The study analyzed and compared to assess the Board of 
Regents of Technology. The results are summarized as follows 

 1.1 format to specify the query criteria to evaluate the role of the Councillors. The 
Convention of the Council. And the meeting of the Council includes 29 items 
 1.2 The form should specify the criteria assessment questions revealed that the 
Convention of the Council. And the meeting of the Council of 7 items total 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Address    :  Pukka_pu@hotmail.com   
Project of project    :  October 2013 – September 2014 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยมีบทบาทอ านาจหน้าที่มากมาย แต่ในทาง
ปฏิบัติ การใช้อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กลับยังไม่เข้มแข็งพอ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ได้ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการ  มีบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลสถาบัน          
จากหลักการดังกล่าว สภาสถาบันจึงมีบทบาทส าคัญ มีขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ       
เริ่มจากการวางนโยบาย  และทิศทางการด าเนินงาน ของสภาสถาบันให้มีการประเมินตนเองเพ่ือใช้
ตอบโจทย์ของการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพ่ือน าไปสู่        
การพัฒนาที่ยั่ งยืนและเกิดประสิทธิภาพ  ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
ในการด าเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2553  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)        
และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2554 - 2558)            
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ก าหนดให้
สภาสถาบัน  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดอย่างครบถ้วน  และมีการประเมินสถาบันเอง        
ตามหลักเกณฑ์ที่มีก าหนดไว้ล่วงหน้า  โดยมีมติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย             
ในการจัดท าแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน
เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติ
บทบาทหน้าที่ และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่ส าคัญ    
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เ พ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ส าหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่        
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น  ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการรวบรวมและศึกษารูปแบบ
การประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยของรัฐเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเน้นศึกษาเฉพาะรูปแบบการประเมินกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  การก าหนดประเด็นค าถามที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์  เพ่ือน าไปสู่การจัดท า   
แบบประเมินตนเองของกรรมการสภาสถาบัน  แบบสัมภาษณ์ บุคคลทั้งในสภามหาวิทยาลัย และ
ภายนอก  วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในประเด็นค าถาม ทั้งหมดเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนวทาง   
การปรับปรุง ก่อนน าไปรับฟังความเห็นจากสภาสถาบัน ซึ่งถือเป็นสิ่งจูงใจส าคัญในการตัดสินใจ      
อีกท้ังยังเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  
โดยจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในแต่ละด้านไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินดังกล่าวในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อเสนอแนะและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการก าหนด
รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้มีความเหมาะสม
ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป     
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ   
2.  เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
3.  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    รัตนโกสินทร์ 

3. ขอบเขตของงำนวิจัย 
1.  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ   ศึกษารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ  จ านวน  4  แห่ง 
2.  ขอบเขตด้ำนประชำกร  ได้แก่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยของรัฐ  จ านวน 4 แห่ง 
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  ด าเนินการวิจัยในระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557 

4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 สภำมหำวิทยำลัย  หมายถึง  ที่ประชุม  องค์การหรือสถานที่ประชุมของสถาบันอุดมศึกษา  
ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา 
เพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
รวมถึงด าเนินการวิจัย  และให้บริการวิชาการแก่สังคม   และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คือ องค์คณะสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
ก ากับและติดตามการจัดการของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จดังนโยบายที่วางไว้ 
 กำรประเมินตนเอง หมายถึง การสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการประเมิน
การด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับผลการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยได้บรรยายแนวทางการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละมาตรฐานพร้อมชี้แจงเหตุผล  
 มหำวิทยำลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการท าการวิจัยและ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาปนาขึ้น
ในตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา        
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ได้ทราบถึงรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

2.  ได้ทราบถึงความแตกต่างของรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

3.  น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย  เรื่อง รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้างานวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 

1.   แนวคิดเกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ 
  1.1  ความหมายของอ านาจและหน้าที่ 
  1.2  ประเภทของอ านาจหน้าที่ 
  1.3  ฐานอ านาจหน้าที่ 
 2.  กำรปฏิบัติตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย 

2.1  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2.2 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร 

    2.3  สภามหาวิทยาลัยบูรพา 
    2.4  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2.4 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมิน 
    3.1  ความหมายของการประเมิน 

  3.2  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
    3.3  รูปแบบการประเมิน 

4.  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
5.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ 
 1.1  ควำมหมำยของอ ำนำจและหน้ำที่ 

 1.1.1  อ านาจหน้าที่ (authority) หมายถึงความสามารถในการก าหนดกฎเกณฑ์      
โดยไม่เกี่ยวข้องกับอ านาจในการบังคับใช้กฎเกณฑ์เหล่านั้น หรือความสามารถในการอนุญาตให้    
บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ ผู้คนยอมท าตามอ านาจหน้าที่เนื่องจากความเคารพ ในขณะที่ยอมตาม
อ านาจด้วยความกลัว ตัวอย่างเช่น "สภามีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย" เมื่อเทียบกับ "ต ารวจ    
มีอ านาจในการจับผู้กระท าความผิด" อ านาจหน้าที่นั้นไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะที่คงเส้นคงวาหรือว่า
สมเหตุสมผล  เพียงแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับว่าเป็นแหล่งที่สามารถให้ค าอนุญาตได้หรือเป็นสิ่ง        
ที่จริงแท ้ 

1.1.2  อ านาจ (POWER) เป็นความสามารถท าให้ผู้อ่ืนท าในสิ่งที่ท่านต้องการให้เขาท า 
อ านาจในความหมายที่แท้จริงนั้น หมายถึง การบังคับควบคุมซึ่งมีลักษณะเป็นการบีบบังคับขู่เข็ญ
สมบูรณ์แบบ และการบังคับควบคุมซึ่งมีลักษณะเป็นการชักชวนจูงใจ ชี้แนะที่ปราศจากการข่มขู่ 
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1.1.3  อ านาจหน้าที่ (AUTHORITY) เป็นค าที่มีความหมายแคบกว่าค าว่าอ านาจ      
เว็บเบอร์ (WEBER :1947) ได้ให้ความนิยมของอ านาจหน้าที่ไว้ว่า “อ านาจหน้าที่เป็นความน่าจะ
เป็นไปได้ที่ค าสั่งบังคับบัญชาเฉพาะ (หรือค าสั่งทุกค าสั่ง) จากแหล่งที่ก าหนดจะได้รับการเชื่อฟัง 
ปฏิบัติตามโดยกลุ่มบุคคลที่ระบุไว้อ านาจหน้าที่แตกต่างจากอ านาจตรงที่ว่าอ านาจหน้าที่  หมายถึง 
ความถูกต้องตามกฎหมาย (ความชอบธรรม) นั่นคือ อ านาจหน้าที่เป็นอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ประเภทหนึ่งเลือกของตนเองชั่วคราว และใช้เกณฑ์เอกสาร ค าสั่ง หรือสัญญาที่เป็นทางการเป็น
พ้ืนฐานของการเลือก” 

1.2  ประเภทของอ ำนำจหน้ำที่ 
       อ านาจหน้าที่มีอยู่เมื่อกลุ่มความเชื่อปกติ (มาตรฐาน) ในองค์การระบุว่า การใช้อ านาจ

นั้นถูกต้องตามกฎหมายนั่นคือ “ถูกต้องและเหมาะสม” เว็บเบอร์ (WEBER : 1947) ได้จัดประเภท
ของอ านาจหน้าที่ตามแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้ 3 ประเภทด้วยกันคือ 

1.2.1  อ านาจและบารมี (CHARISMATIC AUTHORITY) เป็นการนับถือยกย่องบูชา  
ในตัวบุคคลเป็นพิเศษ เป็นผู้น าด้วยการได้รับความเชื่อถือไว้วางใจเป็นส่วนตัว และได้รับการนับถือ
บูชาในองค์คุณลักษณะต่าง ๆ ของเขาว่าเป็นลักษณะที่ดีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

1.2.2  อ านาจประเพณี (TRADITINOAL AUTHORITY) เป็นความเชื่อถือในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของสถานะของบุคคล ซึ่งได้ใช้อ านาจหน้าที่มาแล้วในอดีต ต าแหน่งของอ านาจประเพณีอัน
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต าแหน่งที่ได้รับการเชื่อฟังปฏิบัติตามและบุคคลที่ได้รับต าแหน่งนี้ได้รับอ านาจหน้าที่ซึ่ง
เป็นมรดกตกทอดมาจากประเพณีในอดีต 

1.2.3  อ านาจกฎหมาย  (LEGAL  AUTHORITY)  เป็นความเชื่อที่จะต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมาย/กฎระเบียบหรือแบบแผน โดยขึ้นอยู่กับความถูกต้องตามกฎหมาย ต าแหน่งและอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ 

1.3  ฐำนอ ำนำจหน้ำที่ โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ 
1.3.1 อ านาจหน้าที่ตามแบบแผน (FORMAL AUTHORITY) ได้ผนึกแน่นอยู่ในองค์การ

ได้ถูกสร้างข้ึนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับต าแหน่ง 2 ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
ในการเข้าร่วมอยู่ในองค์การนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะยอมรับความสัมพันธ์ด้านอ านาจหน้าที่เพราะว่า
เขาตกลงเห็นชอบด้วยที่จะออกค าสั่งบังคับบัญชา และเขามีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามพ้ืนฐาน
อ านาจหน้าที่ตามแบบแผนอยู่บนข้อตกลงสัญญาที่ได้สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่าง
องค์การและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

1.3.2 อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ  (FUNCTIONAL  AUTHORITY)  มีแหล่งที่   
มากมาย ซึ่งรวมถึงอ านาจหน้าที่ด้านความสามารถ อ านาจหน้าที่ด้านบุคคล และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชา  
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2.  อ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย 
        2.1  สภำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  มาตรา 17 มีดังนี ้
      มาตรา  17  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 

มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(1)  วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา  การส่งเสริม 

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ  ให้บริการทาง
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

(2)  วางระเบียบ  ออกข้อบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดของมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ  ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับส่วนราชการนั้นเป็น
เรื่องๆ ไปก็ได ้

(3)  ก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(4)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(5)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
(6)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก ส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการ
แบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว 

(7)  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญา
และประกาศนียบัตร 

(8)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอ่ืนเข้าสมทบ หรือการยกเลิกการ
สมทบ 

(9)  พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
พิเศษ 
               (10)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ 
  (11)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 (12)  วางระเบียบและออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย  

    (13)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(14)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันอยู่ใน 
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
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(15)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ  กิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ี 
อธิการบดีเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 

(16)  ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
(17)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 

โดยเฉพาะ 
2.2  สภำมหำวิทยำลัยนเรศวร 
      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.2533  มาตรา 14  มีดังนี้ 
      มาตรา  14  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 

มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(2)  วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน

มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 
(3)  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
(4)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 

สถาบัน ส านัก และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่ง
ส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว 

(5)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยเข้าสมทบ หรือการยกเลิก
การสมทบ 

(6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด 

(7)  พิจารณาเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(8)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ
สถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการศูนย์  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(9)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(10)  วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(11)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพ่ือ

มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
(12)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่

อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 
                (13)  พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ [1] 
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2.3  สภำมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.2550  มาตรา 21  มีดังนี ้
 มาตรา  21  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 

มหาวิทยาลัยอ านาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้ รวมถึง 
(1)  ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย 
(2)  ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบั งคับ 
ระเบียบ และประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ 

(3)  อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 9 
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานดังกล่าว 

(4)  อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(5)  พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 19 (2) อธิการบดีศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(6)  แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(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
การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอ่ืน 

 (12)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 (13)  ก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จดัหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
 (14)  ออกข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 
 (15)  อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

     (16)  ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งรายได้ที่ได้จากการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
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 (17)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใด ๆ 
อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 (18)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตาม
มาตรา 9 (3) และ (4) 

 (19)  รับรองรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพ่ือ
รับทราบ 

 (20)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ 

2.4  สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุนำรี 
                 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ.2533  มาตรา 16  มีดังนี ้

มาตรา  16  สภามหาวิทยาลยัมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1)  วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สั งคม การปรับแปลง การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  และการทะนุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

(2)  วางระเบียบ ออกประกาศ ข้อก าหนด และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจ
มอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนงานนั้นเป็น
เรื่องๆ ไปก็ได ้

(3)  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
(4)  อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงาน  

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ รวมทั้งการแบ่งส่วนงานของ
หน่วยงานดังกล่าว 

(5)  อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษาชั้นสูงและ
สถาบันวิจัย 

(6)  อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด 

(7)  พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอน
อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

(8)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์
และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

(9)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนด
ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน  การบรรจุ แต่งตั้ง 
การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์ และการ
อุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง 
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       (10)  วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

       (11)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
       (12)  แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใดๆ 

อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
       (13)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ 

2.5  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุิต พ.ศ.2547  มาตรา 18  มีดังนี ้

                 มาตรา  18  สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ 
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(2)  ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วน
ราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

(3)  ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ 
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(4)  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

(5)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขต  บัณฑิตวิทยาลัย  
คณะ วิทยาลัย  สถาบัน  ส านัก  ศูนย์  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 

(6)  อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย 
หรือยกเลิกการสมทบ 

(7)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

(8)  พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายก 
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์พิเศษ 

(9)  แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีคณบดีผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
และผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

     (10)  แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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     (11)  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
     (12)  ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ 

และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

     (13)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมิน 
 3.1  ควำมหมำยของกำรประเมิน  

        สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544ก : 20-21) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้
ดุลยพินิจ และหรือค่านิยมและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการ
เปรียบเทียบผลที่วัดได้กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
        ไทเลอร์ (Tyler, 1950) กล่าวว่า การประเมิน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็น
จริง (What is) กับสิ่งที่ควรจะเป็น (What should be) และการใช้ข้อมูลความไม่สอดคล้องเป็นหลัก 
ในการตัดสินใจสรุปผลการด าเนินงาน 
       ครอนบาค (Cronach. 1963, 1982) กล่าวว่า การประเมิน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างได้มาตรฐาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ    
        โพรวัส (Provus. 1971) กล่าวว่า การประเมินเป็นการเปรียบเทียบความสอดคล้อง
ระหว่างการปฏิบัติตามที่วางแผนกับการปฏิบัติตามที่เป็นจริง และผลลัพธ์ที่คาดหวังตามแผนกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง ความสอดคล้อง ไม่สอดคล้องท่ีเกิดข้ึน แสดงถึงข้อดีข้อเสียของโครงการ 
        ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2529 : 7,51) ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึง
กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามที่ว่า นโยบายแผนงานโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ และระดับใด   
        สมคิด พรมจุ้ย (2542 : 27-28) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารสนเทศเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการ กล่าวคือ โครงการ 
       ไพศาล หวังพานิช (อ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543 : 2) กล่าวว่า    
การประเมิน หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบหรือการพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดหรือของกิจกรรมใดๆ เพ่ือก าหนดคุณค่า คุณภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม โดยอาศัยเกณฑ์เป็น
หลัก สรุปได้ว่า การประเมิน คือ การพิจารณาหรือก าหนดคุณค่าสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง 
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  จากความหมายของการประเมินดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง 
กระบวนการการตรวจสอบ  ด้วยความถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุง
การบริหารงาน หรือโครงการ ตลอดจนการด าเนินตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือชวยใหผูบริหาร
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืองานที่รับผิดชอบไดอยางถูกตอง 

 3.2  วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
         (สมหวัง , 2541 : 92-93) ได้น าเสนอ วัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้ 

  3.2.1  เพ่ือชวยปรับปรุงพัฒนางานหรือโครงการตางๆ  
  3.2.2  เพ่ือตัดสินผลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ของงานหรือโครงงานตางๆ  
  3.2.3  เพ่ือชวยใหผูบริหารตัดสินใจเกี่ยวกับโครงงานหรืออนาคตของโครงการได 
     อยางถูกตองเหมาะสม  
  3.2.4  เพ่ือกระตุนทุกฝายที่เกี่ยวของใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

 3.3  รูปแบบของกำรประเมิน  
  นักวิชาการศึกษาไดพยายามแสวงหารูปแบบการประเมินที่คิดวาเปนประโยชนมากที่สุด     
ในการประเมิน พบว ารูปแบบของการประเมินที่ส าคัญและได รับการยอมรับและใช กันมาก            
ในวงการศึกษามีอยู กลุม  
  กลุมที่ 1 รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา(Judgmental Evaluation 
Model)  ไดแก รูปแบบการประเมินของสไครเวน สเตคและโพรวัส  
  กลุ มที่  2 รูปแบบการประเมินที่ เน นการให ขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Decistion 
Oriented Evaluation Model) ไดแก รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม และอัลคิน  
  กลุมที่ 3  รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ งหมายเปนหลัก (Objective Centered 
Evaluation) ไดแก รูปแบบการประเมินของทายเลอร แฮมมอนด Hammond) และของครอนบาค  
  
4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วัฒนา  ล่วงลือ (2538)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของ      
สภามหาวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า 1. ตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยไทย มี 71 ประการ  
จ าแนกเป็นมิติประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยได้ 8 มิติคือ 1) มิติเชิงความเข้าใจบริบทของสถาบัน 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 9 ประการ  2) มิติเชิงการศึกษาข้อมูลประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 7 ประการ 3) มิติเชิง
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มประกอบด้วยตัวบ่งชี้  8 ประการ 4) มิติเชิงการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย   
ตัวบ่งชี้ 10 ประการ 5) มิติเชิงการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 8 ประการ   
6) มิติเชิงการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้12 ประการ 7) มิติเชิงการติดตาม
และประเมินผล ประกอบด้วยตัวบ่งชี้10 ประการ และ 8) มิติเชิงการก าหนดกุศโลบาย ประกอบด้วย     
ตัวบ่งชี้8 ประการ  2. แบบประเมินประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย  มีคุณภาพด้านความเที่ยงชนิด
ความคงที่ภายในสูงเท่ากับ 0.972 และมีความตรงตามเนื้อหา ข้อกระทงในทุกมิติประสิทธิผล          
มีสหสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. สภามหาวิทยาลัย
ของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทุกแห่งมีประสิทธิผลสูง ((...)>2.50) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มีอยู่ 
9 แห่ง ที่มีประสิทธิผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (T50) ส่วนอีก 12 แห่งมีประสิทธิผลต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
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ของกลุ่ม  เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างของสภามหาวิทยาลัย สภาแบบไตรภาคี สภาแบบผู้บริหาร และ
สภาแบบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีประสิทธิผลแตกต่างกัน ในมิติเชิงการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มิติเชิงการติดตามและประเมินผลและมิติเชิงการก าหนดกุศโลบาย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนมิติอ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ส่วนขนาดของสภามหาวิทยาลัย สภาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีประสิทธิผล
แตกต่างกันในมิติ  เชิงการศึกษาข้อมูลการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  และการก าหนดกุศโลบาย              
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนมิติ อ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ          
เมื่อพิจารณาคะแนนมาตรฐานที่สภาขนาดเล็ก มีประสิทธิผลสูงกว่าสภาพขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในทุกมิติ ส าหรับสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการกับไม่เป็นส่วน
ราชการมีประสิทธิผลแตกต่างกันในเกือบทุกมิติ   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นมิติ    
เชิงการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ          
เมื่อพิจารณาคะแนนมาตรฐาน ทีสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีฐานะไม่เป็นส่วน
ราชการ มีประสิทธิผลสูงกว่าสภามหาวิทยาลัยของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการในทุกมิติประสิทธิผล 
 
5.  กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
ประกอบเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ 
จ านวน  4  แห่ง  ประกอบด้วย 
 1.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2.  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย  เรื่อง รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของแต่ละ
มหาวิทยาลัยก าหนด  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในการน ามาวิเคราะห์ ผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาและ
การรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร ได้แก่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยของ
รัฐ จ านวน 4 แห่ง   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ของรัฐ จ านวน 4 แห่ง ๆ ละ 2 คน  รวมจ านวน  10 คน 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้   ได้แก่   แบบประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 2.1  แบบประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1  ด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน  17 ข้อ 
 ตอนที่ 2  ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลยั  จ านวน   10  ข้อ 
 ตอนที่ 3  ด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย   จ านวน     9  ข้อ 

2.2  แบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจัยจัดท าข้ึนเอง     จ านวน    5 ข้อ  
 
3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร  หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้
ก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์  น าไปสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัยและรวบรวมผลที่ได้น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลอีกครั้ง 

 
4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลไปพร้อมๆ กับท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ตามหลักการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ       
จ านวน 4 แห่ง  โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากแบบประเมินกรรมการ       
สภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1.  บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย         

 2.  การประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย    

 3.  การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย     

การศึกษาวิจัยรูปแบบบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แบ่งเป็น 5 ด้าน       
ได้แก่ 1) การท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา          
2) การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  3) การท าตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  4) การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา  5) การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   น าเสนอดังรายละเอียดการเปรียบเทียบ    
จากตารางที ่1 – 5  ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1  กำรท ำพันธกิจครบถ้วนตำมภำระหน้ำที่ที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติของสถำนศึกษำ  

ประเด็นค ำถำม 
ม.รัตน 

โกสินทร์ 
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี 

ม.รำชภัฎ 
สวนดุสิต 

ร้อยละ 

1.1 ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผดิชอบของสภา
มหาวิทยาลยั 

√ √ x √ √ 80 

1.2 การด าเนินงานด้านการก ากับ 
ดูแลเรื่องหลักสตูรการเรียนการสอน และ
การประกันคณุภาพการศึกษา 

√ √ x √ x 60 

1.3 การด าเนินงานด้านการ 
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา √ √ x √ x 60 

1.4 การด าเนินงานด้านการก ากับ 
ดูแลเรื่องการบริการทางวิชาการแก่สังคม √ √ x √ x 60 

1.5 การด าเนินงานด้านการก ากับ 
ดูแลเรื่องการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

√ √ x √ x 60 

 



15 

  จำกตำรำงท่ี 1  กำรท ำพันธกิจครบถ้วนตำมภำระหน้ำที่ที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติของ
สถำนศึกษำ จะพบว่ำ 

มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย”  

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา”  

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา”    

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ“การด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลเรื่องการบริการทางวิชาการแก่สังคม”   

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลเรื่องการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม”  

ตำรำงท่ี 2  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ทิศทำง ก ำกับ นโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ประเด็นค ำถำม 
ม.รัตน 

โกสินทร์ 
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี 

ม.รำชภัฎ 
สวนดุสิต 

ร้อยละ 

2.1 การก าหนดหรือทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

√ x √ √ √ 80 

2.2 การวางระเบียบออกข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลยั 

√ √ √ √ √ 100 

2.3 การประสบความส าเรจ็ ในการ
ก ากับดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัตามกลยุทธ์
ที่ได้ก าหนดไว ้

√ x √ √ √ 80 

   2.4 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์นโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่อาจารยแ์ละ
เจ้าหน้าท่ีให้รับทราบโดยทั่วถึง 

√ x x √ √ 60  
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จำกตำรำงท่ี 2  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ทิศทำง ก ำกับนโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ  
จะพบว่ำ   

มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การก าหนดหรือทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย”  

มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การวางระเบียบออก
ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย” 

มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การประสบความส าเร็จ 
ในการก ากับดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้”   

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้รับทราบโดยทั่วถึง”  

ตำรำงท่ี 3  กำรท ำตำมกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นค ำถำม 
ม.รัตน 

โกสินทร์ 
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี 

ม.รำชภัฎ 
สวนดุสิต 

ร้อยละ 

  3.1 การวางนโยบายและแนวทางใน
การท าตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้น
สังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

√ √ √ √ √ 100 

  3.2 การก ากับ ติดตามและประเมินผล
การท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้น
สังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

√ x √ √ √ 80 

  3.3 การถือปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

√ √ √ √ √ 100 

 
จำกตำรำงที่ 3  กำรท ำตำมกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

จะพบว่ำ  

มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การวางนโยบายและ
แนวทางในการท าตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”  

มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง”  

มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การถือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” 
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ตำรำงท่ี 4  กำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

ประเด็นค ำถำม 
ม.รัตน 

โกสินทร์ 
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี 

ม.รำชภัฎ 
สวนดุสิต 

ร้อยละ 

 4.1 จัดให้มีระบบและกลไกการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินงาน  ของอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงาน 

√ x √ √ √ 80 

 4.2 ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลการด าเนินงานของอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงาน 

√ x √ √ √ 80 

จำกตำรำงท่ี 4  กำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จะพบว่ำ  

มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80  ได้ประเมินเกี่ยวกับ “จัดให้มีระบบและกลไก
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน”  

มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80  ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน”  

ตำรำงท่ี 5  กำรด ำเนินงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

ประเด็นค ำถำม 
ม.รัตน 

โกสินทร์ 
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี 

ม.รำชภัฎ 
สวนดุสิต 

ร้อยละ 

5.1 การมีส่วนส่งเสรมิธรรมาภิบาล 
ในมหาวิทยาลัย √ √ x x √ 60 

5.2 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหา 
วิทยาลัยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล √ √ √ √ √ 100 

5.3 การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างเปน็ระบบ √ √ √ x √ 80 

จำกตำรำงท่ี 5  กำรด ำเนินงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล จะพบว่ำ 

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การมีส่วนส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”             

มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล”   

มหาวิทยาลัย 4 ใน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ได้ประเมินเกี่ยวกับ“การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 
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ตำรำงที่ 6   กำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 

ประเด็นค ำถำม 
ม.รัตน 

โกสินทร์ 
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี 

ม.รำชภัฎ 
สวนดุสิต 

ร้อยละ 

 1) ท่านไดร้ับเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้า ในระยะเวลาที่เพยีงพอต่อ 
การศึกษาเอกสาร 

x √ x √ √ 60 

 2) ท่านศึกษาระเบยีบวาระการประชุม
ก่อนการประชุม  x x x x √ 20 

 3) ท่านเตรยีมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อซักถาม 
และให้ค าแนะน า รวมทั้งอภิปราย ใน
ประเด็นต่าง ๆ  

x √ x √ √ 60 

 4) ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวทิยาลัย
อย่างสม่ าเสมอ  x x x x √ 20 

 5) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้ 
เฉพาะ ทางของตนเอง หรือประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลยั  

x √ x √ √ 60 

 6) ท่านน าเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลยัโดยสุจริต  x √ x √ √ 60 

 7) ท่านน าเสนอข้อมลูอันเป็นประโยชน์
แก่มหาวิทยาลยั เพื่อให้ตระหนักถึง 
บทบาทของอุดมศึกษาและสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจริงในสังคม  

x √ x √ √ 60 

 8) ท่านยอมรับมติและความเห็นที่
แตกต่างของที่ประชุม  x x x x √ 20 

 9) ท่านให้ความส าคญัต่อการเก็บรักษา
ความลับ และไม่น าข้อมูลภายในไป 
เผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

x x x x √ 20 

10) ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์ทีด่ีงามให้กับมหาวิทยาลัย 
และตัว สภามหาวิทยาลยัเอง  

x x x x √ 20 
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จำกตำรำงท่ี 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 “ท่านเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือซักถาม และให้ค าแนะน า รวมทั้งอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ”   

มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ก าหนดค าถามประเมินตนเองเกี่ยวกับ 
“ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ”  

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้ เฉพาะ ทางของตนเอง หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการด าเนินงานของ มหาวิทยาลัย”                

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านน าเสนอความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต”             

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านน าเสนอข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ตระหนักถึง บทบาทของอุดมศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริงในสังคม”  

มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านยอมรับมติและ
ความเห็นที่แตกต่างของที่ประชุม”  

มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านให้ความส าคัญต่อ
การเก็บรักษาความลับ และไม่น าข้อมูลภายในไป เผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน”  

         มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ท่านมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับมหาวิทยาลัยและตัวสภามหาวิทยาลัยเอง”  
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ตำรำงท่ี  7  กำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย 

 
จำกตำรำงที่  7  กำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  จะพบว่ำ 

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความเหมาะสมถูกต้อง
ของเอกสารประกอบการประชุม”   

มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความถี่ (จ านวนครั้ง) 
การจัดประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร”  

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความเหมาะสมของ
จ านวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง”  

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การจัดส่งแฟ้มประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ามีความเหมาะสมเพียงไร”   

 

ประเด็นค ำถำม 
ม.รัตน 

โกสินทร์ 
ม.นเรศวร ม.บูรพำ ม.สุรนำรี 

ม.รำชภัฎ 
สวนดุสิต 

ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการประชุม x √ √ √ x 60 

2. ความถี ่(จ านวนครั้ง) การจัดประชุม 
มีความเหมาะสมเพียงไร x √ x x x 20 

3. ความเหมาะสมของจ านวนวาระการ
ประชุมแตล่ะครั้ง x √ √ √ x 60 

4. การจัดส่งแฟ้มประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้ามีความ
เหมาะสมเพียงไร 

x √ √ √ x 60 

5. ข้อมูลต่างๆมีการจัดเตรยีมไว้อย่าง
เพียงพอส าหรับประกอบการตัดสนิใจใน
วาระที่ส าคญัๆ 

x √ √ √ x 60 

6. การประชุมแตล่ะครั้งได้สาระและใช้
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ x √ √ √ x 60 

7. มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐาน
การให้เกียรติยอมรับความคดิเห็นที่
แตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภา 

x √ x x x 20 

8. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัประชุม x √ √ √ x 60 

9. การให้บริการจดัหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการประชุมมีความเหมาะสม
เพียงไร 

x √ √ √ x 60 
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มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ข้อมูลต่างๆมีการ
จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอส าหรับประกอบการตัดสินใจในวาระที่ส าคัญๆ”   

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “การประชุมแต่ละครั้งได้
สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ”                 

มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 20 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “มีการอภิปรายในวาระ
ต่างๆบนพ้ืนฐานการให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภา” 

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินเกี่ยวกับ “ความเหมาะสมของ
สถานที่จัดประชุม”   

มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 60 ได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับ “การให้บริการ
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร”   

 

สรุปผลกำรสัมภำษณ์ แบ่งเป็น 5 ประเด็น มีผลกำรวิเครำะห์ (รำยละเอียดดูในภำคผนวก)  
ดังนี้ 

1. ประเด็นเก่ียวกับการใช้หลักเกณฑ์ (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย) ก าหนดประเด็นค าถาม  
พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง  ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  มาตรา 14 16 17 18 และ 21 

2. ประเด็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค  พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ไม่พบปัญหาและ
อุปสรรค 

3. ประเด็นเกี่ยวกับค าถามครอบคลุมกับกฎหมายที่บังคับใช้ พบว่า มหาวิทยาลัย 3 ใน 5 แห่ง  
การก าหนดค าถามครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว  มีบางมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดค าถามขาดหลายประเด็น 
และไม่ครอบคลุมกับกฎหมายที่บังคับใช้ 

4. ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายในอนาคต ที่จะพัฒนารูปแบบการประเมิน พบว่า มหาวิทยาลัย 
3 ใน 5 แห่ง  เห็นว่าควรมีการวางนโยบาย เพ่ือจะพัฒนารูปแบบการประเมิน  

5. ประเด็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  มีดังนี้ 
 แบบประเมินเหมาะสมอยู่แล้ว เห็นว่าไม่ควรเพิ่มเติม 
 ควรใช้แบบประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องเพ่ิมเติมอะไรในแบบประเมิน 
 ควรเพิ่มส่วนของการประเมินด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ประเด็นค าถาม ควรสั้น เข้าใจง่าย ไม่ควรมีหลายหน้า ท าให้ยากต่อการประเมิน  
 ควรเพิ่มการประเมินด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 



22 

รูปแบบกำรประเมิน 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 5 แห่ง  ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การก าหนดรูปแบบการประเมินกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนี้ 

 - ผลการวิเคราะห์ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 ของมหาวิทยาลัยที่ระบุรูปแบบ    
การประเมินในประเด็นต่างๆ จะใช้เป็นเกณฑท์ีต่้องก าหนดในแบบประเมิน 

- ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าต่ ากว่า ร้อยละ 50 ของมหาวิทยาลัยที่ระบุรูปแบบการประเมินใน
ประเด็นต่างๆ  จะใช้เป็นเกณฑ์ที่ควรก าหนดในแบบประเมิน           

- ผลการวิเคราะห์ที่ไม่มีค่าคะแนน ของมหาวิทยาลัยที่ระบุรูปแบบการประเมินในประเด็น
ต่างๆ จะไม่ใช้เป็นเกณฑ์ที่ก าหนดในแบบประเมิน   

 

สรุปเป็นรูปแบบกำรประเมินกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  
ดังนี้ 

1. รูปแบบที่ต้องระบุเป็นเกณฑ์ก าหนดค าถามการประเมิน 

   ด้ำนบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  ได้แก่ 
 การท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา  

1. ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย 
2. การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน และ 

การประกัน คุณภาพการศึกษา 
3. การด าเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา 
4. การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลเรื่องการบริการทางวชิาการแก่สังคม    
5. การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลเรื่องการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
1. การก าหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 
2. การวางระเบียบออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์

ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
3. การประสบความส าเร็จ ในการก ากับดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยตามกลยุทธ์  ที่ได้ก าหนดไว้ 
4. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์นโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ให้รับทราบโดยทั่วถึง  
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 การท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
1. การวางนโยบายและแนวทางในการท าตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. การก ากับ ติดตามและประเมินผลการท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้น

สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา   
1. จัดให้มีระบบและกลไกการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  

ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
2. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้า

ส่วนงาน 

 การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
1. การมีส่วนส่งเสริมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
2. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
3. การติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 

ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  ได้แก ่
 ท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร 
 ท่านเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถาม และให้ค าแนะน า รวมทั้งอภิปรายในประเด็นตา่ง ๆ 
 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้ เฉพาะทาง

ของตนเอง หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการด าเนินงานของ มหาวิทยาลัย 
 ท่านน าเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต 
 ท่านน าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ตระหนักถึง บทบาท

ของอุดมศึกษาและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงในสังคม 
 

ด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  ได้แก่ 
 ความเหมาะสมถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุม 
 การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง 
 การจัดส่งแฟ้มประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ามีความเหมาะสมเพียงไร 
 ข้อมูลต่างๆมีการจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอส าหรับประกอบการตัดสินใจในวาระที่ส าคัญๆ 
 ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม 
 การให้บริการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร 
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2. รูปแบบที่ควรระบุเป็นเกณฑ์ก าหนดค าถามการประเมิน 

ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  ได้แก ่
 ท่านยอมรับมติและความเห็นที่แตกต่างของที่ประชุม 
 ท่านให้ความส าคัญต่อการเก็บรักษาความลับ และไม่น าข้อมูลภายในไป เผยแพร่  

หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับมหาวิทยาลัยและตัว 

สภามหาวิทยาลัยเอง 
 ท่านศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม 
 ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

 
ด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย  ได้แก่ 
 ความถี ่(จ านวนครั้ง) การจัดประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร 
 มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

ซึ่งกันและกันของกรรมการสภา 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ  
เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ  และเพ่ือน าไปสู่      
การพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  การศึกษาวิจัย  
ครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เอกสาร แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และน าข้อมูลที่ ได้ก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์  ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัย  ได้แก่  กรรมการ                
สภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 4 แห่ง  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 10 คน 
 

1. สรุปผลกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์  โดยสรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 

1.1  รูปแบบที่ต้องระบุเป็นเกณฑ์ก าหนดค าถามการประเมิน  พบว่า  ด้านบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และด้านการจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัย  รวมจ านวน 29 ข้อ 

1.2  รูปแบบที่ควรระบุเป็นเกณฑ์ก าหนดค าถามการประเมิน  พบว่า  ด้านการประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  รวมจ านวน 7 ข้อ 

 
2. อภิปรำยผล 

ผลการศึกษา รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
และมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างของรัฐ จ านวน 4 แห่ง  ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผล  ดังนี้   

2.1  รูปแบบที่ต้องระบุเป็นเกณฑ์ก าหนดค าถามการประเมิน 
      ด้ำนบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แบ่งเป็น 5 ด้ำน จ ำนวน 17 ข้อ ดังนี้ 

 การท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของ
สถานศึกษา  จ านวน 5 ข้อ 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  จ านวน 4 ข้อ 
 การท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3  ข้อ 
 การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน 2 ข้อ 
 การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล     จ านวน 3 ข้อ 

ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย     จ านวน 5 ข้อ 
ด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย           จ านวน 7 ข้อ 
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2.2  รูปแบบที่ควรระบุเป็นเกณฑ์ก าหนดค าถามการประเมิน 
ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย     จ านวน 5 ข้อ 
ด้ำนกำรจัดประชุมสภำมหำวิทยำลัย      จ านวน 2 ข้อ 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

  3.1  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน พบว่า  รูปแบบที่ต้องระบุเป็นเกณฑ์ก าหนด

ค าถามการประเมินเกี่ยวกับ  ด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ด้านการประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ตามเกณฑ์  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าค าถามการประเมิน  รวมจ านวน 29 ข้อ เหมาะสมส าหรับการเป็นต้นแบบ
ในการศึกษา  ปรับปรุง และพัฒนา  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือการน าไปปฏิบัติ 
ต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน พบว่า  รูปแบบที่ควรระบุเป็นเกณฑ์ก าหนด
ค าถามการประเมินเกี่ยวกับ  ด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ด้านการประชุมของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ตามเกณฑ์  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าค าถามการประเมิน  รวมจ านวน 7 ข้อ เหมาะสมส าหรับการเป็นต้นแบบ
ในการศึกษา  ปรับปรุง และพัฒนา  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
รูปแบบการประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือการน าไปปฏิบัติ 
ต่อไป 

  

3.2  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
        3.2.1  ควรมีการศึกษารูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ่ืน      
ในภาครัฐ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการประเมิน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ให้เกิดความครอบคลุมทุกประเด็น   
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กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รกัษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหาร
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กิตติชัย วัฒนานิกร , 24 มกราคม 2556 , การประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
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แบบสัมภำษณ์ 

๑. แบบประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัยของท่าน  ใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นส าคัญ
ในการก าหนดประเด็นค าถามรูปแบบการประเมิน ดังกล่าว
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................... .....................................................................................  

๒. จากข้อ ๑. การใช้แบบประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของท่าน มีปัญหา และ
อุปสรรค หรือไม่อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓. จากข้อ ๒. การก าหนดประเด็นค าถามแบบประเมินกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
ของท่านครอบคลุมทุกประเด็นหรือไม่ กับกฎหมายที่ท่านบังคับใช้
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

๔. ในอนาคต มหาวิทยาลัยของท่านมีนโยบาย ที่จะพัฒนารูปแบบการประเมินกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยของท่าน หรือไม่อย่างไร 
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................... .....................................................................................................  
 
๕. ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือ อยากเพ่ิมเติมประเด็นส่วนไหนในรูปแบบการประเมินกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 

  

มหาวิทยาลัย.................................................................... 
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ผลกำรศึกษำจำกแบบสัมภำษณ์จำกกลุ่มตัวอย่ำงมหำวิทยำลัยของรัฐ จ ำนวน 5 แห่ง พบว่ำ 
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    1.  สภามหาวิทยาลัยมีกฎหมายบังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ.2548  มาตรา 17 สภามหาวิทยาลัย  มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  

2.  ยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคประการใดในการใช้แบบประเมิน 
3.  แบบประเมินที่ใช้ในปัจจุบันครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว 
4.  เห็นควรใช้แบบประเมินในปัจจุบัน ยังไม่ควรมีนโยบายที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน 
5.  แบบประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เหมาะสมแล้วไม่ต้องเพ่ิมเติม 

  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
    1.  ปัจจุบันได้ใช้อ านาจของสภามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
2553  มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัย  มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
เป็นหลักส าคัญในการก าหนดประเด็นค าถาม 

2.  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย ยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคประการใดในการใช้แบบประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3.  แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบัน 
ถือได้ว่าครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว 

4.  แบบประเมินตนเองท่ีใช้ในปัจจุบัน ถือได้ว่าดีอยู่แล้วเห็นควรว่ายังไม่ควรมีนโยบายที่ 
จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนแบบประเมินแต่อย่างใด 

5.  เห็นควรใช้แบบประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องเพ่ิมเติมอะไรในแบบประเมิน 

  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.2550  มาตรา 21  เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญ   
ในการก าหนดประเด็นค าถาม 

2.  ยังไม่พบปัญหาประการใดในแบบประเมิน 
3.  แบบประเมินที่สภามหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบัน ยังขาดหลายประเด็น และไม่ครอบคลุม

กับอ านาจกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ 
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.  ในอนาคตข้างหน้าอาจมีการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปรับเปลี่ยน พัฒนา 
ทั้งนีต้้องแล้วแต่ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นเห็นควรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง 

   5.  อยากให้มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการก าหนดประเด็นค าถาม ให้กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เพราะแบบประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน มีจ านวนหลายหน้า มากเกินไป ท าให้ยากต่อการประเมิน  
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
              1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ พ.ศ.2547  มาตรา 18 

2.  ไมพ่บปัญหา หรืออุปสรรคอื่นในการใช้แบบประเมิน 
3.  แบบประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน  ยังขาดการประเมินด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ส่วนในประเด็นอ่ืน ถือว่าครอบคลุมดีอยู่แล้ว 
   4.  ยังไม่มีนโยบายที่จะพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด 
   5.  ควรเพิ่มเติมส่วนการประเมินในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  
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1.1  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 

 
 

แบบประเมินตนเองของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ค ำชี้แจง 

1. วัตถุประสงค์กำรประเมิน 
แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและในประเด็นหรือมิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้
ส าหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นข้อมูลอันเป็นผลการประเมินนี้ยังสามารถน าไปใช้ประกอบการท าประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 

2. ประเด็นหรือมิติกำรประเมิน 
ประเด็นหรือมิติที่จะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินประกอบด้วย  5  มิติ

หลักและรายข้อย่อยดังนี้ 
มิติที่ 1  ด้านการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 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. ลักษณะและวิธีท ำแบบประเมิน 
แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า  (Rating scale) ที่จัดเรียงไว้ตามข้อ

ค าถามแต่ละข้อดังนั้นจึงขอให้ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใส่เครื่องหมาย   ตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของท่านในแต่ละข้อค าถามลงในช่องว่างของแบบประเมินที่จัดไว้ในข้อนั้น 
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มิติที่ 1  กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่  

ท่านคิดว่าได้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของท่านในฐานะที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นเรศวรซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ตามรายการ
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงไร 

ข้อที ่ รำยกำรปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 
มำก 
ที่สุด/ 
บ่อย 
ที่สุด 

มำก/ 
บ่อย
ครั้ง 

ปำน 
กลำง 

น้อย/ 
นำนๆ 
ครั้ง 

น้อย 
ที่สุด/ 
ไม่เคย 
เลย 

1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวชิาการแก่สังคมและ 
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

     

2. วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ
มอบให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเปน็ผู้วาง
ระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้น
เป็นเร่ืองๆ 

     

3. อนุมัติให้ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑิตอนุปริญญา
และประกาศนียบตัร 

     

4. พิจารณาจัดตัง้ รวมและยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลยั 
คณะ วิทยาลัย ส านัก สถาบนั และศูนย์หรือ
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะรวมทั้งการ 
แบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่กล่าว 

     

5. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาข้ันสูงและ
สถาบนัวิจัยเข้าสมทบหรือยกเลิกสมทบ 

     

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที ่สกอ. ก าหนด 

     

7. พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวทิยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย ์และ ศาสตราจารย์พิเศษ 

     

8. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบด ีคณบดี 
ผู้อ านวยการ วทิยาลัย ผู้อ านวยการสถาบนั 
ผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการ ศูนย์ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
คณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณรองศาสตราจารย์
พิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

     

9. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 
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ข้อที ่ รำยกำรปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ 
มำก 
ที่สุด/ 
บ่อย 
ที่สุด 

มำก/ 
บ่อย
ครั้ง 

ปำน 
กลำง 

น้อย/ 
นำนๆ 
ครั้ง 

น้อย 
ที่สุด/ 
ไม่เคย 
เลย 

10. วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

     

11. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพ่ือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

     

12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ 

     

13. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่อง
อ่ืนๆที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิได้
ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ 

     

 
มิติที่ 2  กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองในฐำนะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

ในฐานะที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรท่านคิดว่าท่านได้ปฏิบัติงานและปฏิบัติ 
ตนตามรายการต่อไปนี้เพียงใด 

ข้อที ่ รำยกำรปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ ไม่มี

ควำม
เห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย 

      

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      

3. ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการซักถาม
ค าแนะน า และอภิปรายในประเด็นต่างๆ 

      

4. แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยท า
หน้าที่วางนโยบายก ากับดูแลนโยบาย 

      

5. เสนอความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย 
ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที 

      

6. เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

      

7. อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ 
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ข้อที ่ รำยกำรปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ ไม่มี

ควำม
เห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

8. เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับ
หัวข้อวาระการประชุม 

      

9. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยมิตก
อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆ 

      

10. โต้แย้งให้เห็นผลประกอบในสิ่งที่เห็นว่า 
ไม่ถูกต้องแต่ก็ตั้งใจรับฟังเหตุผลของบุคคลอ่ืน 

      

11. ลงมติอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์ต่อ 
มหาวิทยาลัย 

      

12. ยอมรับมติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
แม้ว่าจะอภิปรายไม่เห็นด้วยก็ตาม 

      

 
มิติที่ 3  หลักธรรมำภิบำล 

ในรอบปีที่ผ่านมาท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในแต่ละ
ด้านมากน้อยเพียงไร 

ข้อที ่ รำยกำรปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ ไม่มี

ควำม
เห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านนิติธรรมและความชอบธรรม       

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม       

3. ด้านความโปร่งใส       

4. ด้านการมีส่วนร่วม       

5. ด้านความพร้อมรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติและส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

      

6. ด้านความคุ้มค่า/ประสิทธิผลและ 
ประสิทธิภาพ 

      

7. ด้านความมั่นใจหรือพร้อมรับความเสี่ยง       

8. ด้านความยุติธรรม/เสมอภาค       

9. ด้านความมีอิสระและความคล่องตัว       
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มิติที่ 4  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัยและผู้บริหำร 
ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหาร (อธิการบดีและรอง

อธิการบดี) ตามรายข้อต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

ข้อที ่ รำยกำรปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ ไม่มี

ควำม
เห็น 

ไม่
ทรำบ มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

1. มีความไว้วางใจระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร (อธิการบดี
และรองอธิการบดี) 

       

2. มีความเป็นเอกภาพเชิงนโยบาย
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร 

       

3. สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจเต็มให้ 
อธิการบดีบริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่
ขัดแย้งกับนโยบาย 

       

4. เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดข้ึนและส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรง
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารร่วมกัน
แก้ไขและยุติปัญหานั้นโดยยึด
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

       

5. สภามหาวิทยาลัยแสดงความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้สรรหา
อธิการบดีและแต่งตั้งรองอธิการบดี 

       

 

มิติที่ 5  กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแสดงความคิดเห็น ประเมินเกี่ยวกับการจัดประชุมสภา

มหาวิทยาลัยตามรายข้อต่อไปนี้ว่าอยู่ในระดับใด 

ข้อที ่ รำยกำรปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ ไม่มี

ควำม
เห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการประชุม 

      

2. ความถี่(จ านวนครั้ง)การจัดประชุมมีความ 
เหมาะสมเพียงไร 

      

3. ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุม
แต่ละครั้ง 
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ข้อที ่ รำยกำรปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ ไม่มี

ควำม
เห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5. การจัดส่งแฟ้มประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้ามีความ
เหมาะสมเพียงไร 

      

6. ข้อมูลต่างๆมีการจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอ
ส าหรับประกอบการตัดสินใจในวาระท่ี
ส าคัญๆ 

      

7. การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

8. มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการ
ให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่ง
กันและกันของกรรมการสภา 

      

9. ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม       

10. การให้บริการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร 
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1.2 มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเองของสภำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ค ำชี้แจง 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตัวชี้วัดที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน รวมทั้ง
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรั บการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน  

ในการประเมินได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใน     
10 ข้อ ดังนี้ 

1.   สภามหาวิทยาลัยก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย 
2.   สภามหาวิทยาลัยก าหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์   กลยุทธ์  และแผนการด าเนินงานของ 

มหาวิทยาลัย 
3.   สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.   สภามหาวิทยาลัยก ากับติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจ า 
5.   สภามหาวิทยาลัยติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  
6.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
7.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ 

ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 
8.   สภามหาวิทยาลัยด าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ 

มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า  รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม    
9.   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

10.   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการรายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  
            รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี    

 มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดท าแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้กรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเอง โดยก าหนดค่าเกณฑ์วัดการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
เป็นระดบัดังนี้  
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ระดับ ค่ำคะแนน ผลกำรประเมิน 
ระดับท่ี  1 คะแนน  1.00 – 1.50   การด าเนินงาน ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
ระดับท่ี  2 คะแนน  1.51 – 2.50   การด าเนินงาน ต้องปรับปรุง  
ระดับท่ี  3 คะแนน  2.51 – 3.50   การด าเนินงาน ระดับพอใช้ 
ระดับท่ี  4 คะแนน  3.51 – 4.50   การด าเนินงาน ระดับดี 
ระดับท่ี  5 คะแนน  4.51 – 5.00   การด าเนินงาน ระดับดีมาก 

 
 
กรุณำท ำเครื่องหมำย    ลงในช่องระดับกำรด ำเนินงำน  
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรด ำเนินงำน 

ดีมำก ดี พอใช้ 
ต้อง 

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง 
โดยเร่งด่วน 

1. สภามหาวิทยาลัยก าหนดหรือทบทวน
นโยบายการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย 

     

2. สภามหาวิทยาลัยก าหนดหรือทบทวน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการด าเนิน 
งานของมหาวิทยาลัย 

     

3. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

4. สภามหาวิทยาลัยก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นประจ า 

     

5. สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 

     

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
และมีส่วนร่วมในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

     

7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมและ 
มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ 
อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย 

     

8. สภามหาวิทยาลัยด าเนินการโดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาลมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้ารวมทั้งมี
การพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

     



40 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรด ำเนินงำน 

ดีมำก ดี พอใช้ 
ต้อง 

ปรับปรุง 
ต้องปรับปรุง 
โดยเร่งด่วน 

9. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

     

10. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการ
รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ
เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ า
ทุกปี 

     

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (มทส.) ประจ ำปี พ.ศ. 2554 
วัตถุประสงค ์         เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบตัิงานตามอ านาจหนา้ที่  เพื่อทบทวนกลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที ่ และเพื่อการวางแผน 
                          การปฏิบัติหน้าที่ส าหรับปี ถัดไป  
ค ำชี้แจง                โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง       คะแนนการประเมินที่ตรงกับความเห็นของท่าน หากข้อใดท่ีท่านไม่สามารถประเมนิได้ ขอความกรณุาท า                    
                          เครื่องหมาย ลงในช่อง NA (Not Applicable) และหากมีข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิในแต่ละประเด็น โปรดระบุด้วย 
 
 

หัวข้อประเมนิ / คะแนนการประเมนิ NA  
ข้อคดิเห็น / ข้อเสนอแนะ 

เพิม่เตมิ 
1. ปัจจยัโดยรวมของสภามหาวทิยาลยั  

1.1 ด้านคณะกรรมการ 
 1.1.1 ท่านมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. มากนอ้ยเพียงใด 

     1   ไม่ทราบบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส.  
                   2   เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสภามทส. เป็นบางส่วน  

     3   เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสภามทส. เป็นส่วนใหญ่  
     4   เขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส.  
     5   เขา้ใจตระหนกัและปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการสภา มทส. อยา่งเคร่งครัด  

    

1.1.2 การประชุมสภามทส.เปิดโอกาสใหท่้านแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยา่งอิสระ มากนอ้ยเพียงใด  
     1  การประชุมสภาฯไม่เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรืออภิปราย 
     2  การประชุมสภาฯเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยา่งอิสระนานๆคร้ัง  
     3  การประชุมสภาฯเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยา่งอิสระบางคร้ัง  
     4  การประชุมสภาฯเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยา่งอิสระบ่อยคร้ัง  
     5  การประชุมสภาฯเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยา่งอิสระทุกคร้ัง  
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หัวข้อประเมิน / คะแนนกำรประเมิน NA 
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมเติม 
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   การเชิญประชุมและการส่งเอกสารการประชุมกระช้ัน โดยแจกวันประชุม 
2   การเชิญประชุมเหมาะสม แต่การส่งเอกสารให้ล่วงหน้ายังกระช้ันโดยส่งน้อยกว่า 3 วัน  
3   การเชิญประชุมเหมาะสม และการส่งเอกสารให้ล่วงหน้าค่อนข้างกระช้ันโดยส่ง 3-5 วัน  
4   การเชิญประชุมเหมาะสม และการส่งเอกสารให้ล่วงหน้าน้อยกว่า7 วัน ยังไม่เพียงพอส าหรับการศึกษาเอกสาร 
5   การเชิญประชุมและการส่งเอกสารล่วงหน้าเหมาะสมดีไม่น้อยกว่า 7 วัน และเพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร  

  

1.2.2 ความพึงพอใจต่อเอกสารการประชุมสภา มทส.  
1  รูปแบบไม่เหมาะสม และข้อมูลไม่เพียงพอ  
2  รูปแบบเหมาะสม แต่ข้อมูลไม่เพียงพอ  
3  รูปแบบเหมาะสม และให้ข้อมูลพอสมควรส าหรับการตัดสินใจ 
4  รูปแบบเหมาะสม และข้อมูลเพียงพอส าหรับการตัดสินใจ  
5  รูปแบบเหมาะสม ข้อมูลเพียงพอ และชัดเจนส าหรับการตัดสินใจ  

  

1.2.3 ความพึงพอใจเกีย่วกับสถานท่ีจัดประชุมและการจัดเตรียมความพร้อมสถานท่ี  
1  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด                 2  มีความพึงพอใจน้อย  
3  มีความพึงพอใจปานกลาง                4  มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก                5  มีความพึงพอใจมาก  
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หัวข้อประเมิน / คะแนนกำรประเมิน NA 
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมเติม 
1.2.4 ความเหมาะสมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม  

1  ยังไม่มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
2  มีสื่อเพียงพอ แต่การใช้สื่อขัดข้องบ่อยครั้ง 
3  มีสื่อเพียงพอ และมีอุปสรรคในการใช้โดยขัดข้องเป็นบางครั้ง ส่งผลกระทบต่อการประชุม 
4  มีสื่อเพียงพอ และมีอุปสรรคในการใช้โดยขัดข้องเป็นบางครั้ง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการประชุม 
5  มีสื่อเพียงพอ ทันสมัย และใช้งานได้ดีท าให้การประชุมมีประสิทธิภาพ  

  

1.2.5 ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งที่จัดไว้ประมาณ 2 ½ -3 ช่ัวโมง มีความเหมาะสม  
1  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด                 2  มีความเหมาะสมน้อย  
3  มีความเหมาะสมปานกลาง                4  มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก               5  มีความเหมาะสมมาก  

  

1.2.6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอ านวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ  
1  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด                  2  มีความพึงพอใจน้อย  
3  มีความพึงพอใจปานกลาง                 4  มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก                5  มีความพึงพอใจมาก  

  

2. การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
2.1 ด้านนโยบาย  
2.1.1 สภา มทส. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย  
          1 สภาฯไม่มีบทบาทในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย  
          2 สภาฯมีบทบาทน้อยในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย  
          3 สภาฯมีบทบาทค่อนขา้งมากในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย 
          4 สภาฯ มีบทบาทมากในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย และมีพัฒนาการ  
          5 สภาฯมีบทบาทมากในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย และส่งผลต่อการพัฒนา    
            มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  
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หัวข้อประเมิน / คะแนนกำรประเมิน NA 
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมเติม 

2.1.2 สภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล  
     1  สภาฯไม่มีบทบาทในการก ากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล  
     2  สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล  
     3  สภาฯมีบทบาทในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลบ้าง แต่ยังไม่เกิดการ พัฒนาทีชั่ดเจน  
     4  สภาฯ มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลและมีพัฒนาการ แต่อาจไม่เป็นรูปธรรมนัก  
     5  สภาฯมีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลและส่งผลต่อ  
        การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  

  

2.1.3 สภามทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน  
     1 สภาฯไม่มีบทบาทในการก ากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน  
     2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน  
     3 สภาฯมีบทบาทในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สินบ้าง แต่ยังไม่เกิดการ พัฒนาที่ชัดเจน  
     4 สภาฯ มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน และมีพัฒนาการ แต่อาจไม่เป็นรูปธรรมนัก  
     5 สภาฯมีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการเงินและทรัพย์สิน และส่งผลต่อ การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  

  

2.1.4 การแต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโดยสภามทส. เป็นไปอย่างเหมาะสม ได้อธิการบดีที่มีคุณภาพ และปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด  
     1 สภาฯ ยังไม่มีขั้นตอนท่ีรัดกุมในการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของอธิการบดี 
     2 สภาฯมีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดีชัดเจนแต่ไม่มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อรองรับการสรรหาหรือคัดเลือก  
       ผู้ที่จะมาเป็นอธิการบด  ี 
     3 สภาฯ มีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดีชัดเจน และมีคณะท างาน แต่กระบวนการยังมีจุดอ่อน  
     4 สภาฯ มีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดีและกระบวนการรัดกุมตามที่ควร ท าให้ได้อธิการบดีที่มีคุณภาพ  
     5 สภาฯมีขั้นตอนการอนุมัติแต่งตั้งอธิการบดีและกระบวนการรัดกุมดี ท าให้ได้อธิการบดีที่มีคุณภาพสูง และ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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หัวข้อประเมิน / คะแนนกำรประเมิน NA  
ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมเติม 

2.1.5 สภามทส.จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้นอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง 
     1 สภาฯ ยังไม่มีแนวคิดหรือนโยบายเรื่องความเสี่ยง 
     2 สภาฯเริ่มมีแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยงแต่ยังไม่มีการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม 
     3 สภาฯมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง (หรือมอบให้
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน)แต่ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมสอบทานการ บริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
     4 สภาฯมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง(หรือ มอบให้
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน) และได้จัดให้มีการสอบทานการประเมินและ บริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหาร แต่
ยังไม่มีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความ เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  
     5 สภาฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยง(หรือ มอบให้
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน) จัดให้มีการสอบทานการประเมินและบริหาร ความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหารและมีการ
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงท่ี อาจจะเกิดขึ้นอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  

  

2.2 ด้านกฏ ระเบียบ หน้าที่ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
2.2.1 สภา มทส.ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

1  การด าเนินงานต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน               2  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
3  การด าเนินงานพอใช้                                      4  การด าเนินงานดี  
5  การด าเนินงานดีมาก  

  

2.2.2 การด าเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการ พัฒนาด้านวิชาการ : การเรียน
การสอน หลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา  

1  สภาฯไม่มีบทบาทในการก ากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ  
2  สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ  
3  สภาฯมีบทบาทค่อนข้างมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ  
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หัวข้อประเมิน / คะแนนกำรประเมิน NA 
ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม 

     4 สภาฯ มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ และมีพัฒนาการ  
     5 สภาฯมีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและส่งผลต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  

  

2.2.3 การด าเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัย และการปรับ
แปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  
     1 สภาฯไม่มีบทบาทในการก ากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ  
     2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ  
     3 สภาฯมีบทบาทค่อนข้างมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ  
     4 สภาฯ มีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ และมี พัฒนาการ  
     5 สภาฯมีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการปรับแปลงฯ และ ส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  

  

2.2.4การด าเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการ บริการวิชาการแก่
สังคม  
     1 สภาฯไม่มีบทบาทในการก ากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
     2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
     3 สภาฯมีบทบาทค่อนข้างมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
     4 สภาฯมีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และมีพัฒนาการ  
     5 สภาฯมีบทบาทมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและส่งผล ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  

  

2.2.5การด าเนินงานของสภา มทส. มีบทบาทมากน้อยเพียงใดในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
     1 สภาฯไม่มีบทบาทในการก ากับดูแลและไม่มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     2 สภาฯมีบทบาทน้อยทั้งในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     3 สภาฯมีบทบาทค่อนข้างมากในการก ากับดูแลและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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หัวข้อประเมนิ / คะแนนการประเมนิ NA 
ข้อคดิเห็น / ข้อเสนอแนะ 

 เพิม่เตมิ 
2.2.6 สภา มทส. จดัใหมี้ระบบประเมินผลการปฏิบติังานของสภามหาวทิยาลยัอยา่งเหมาะสม และมีการตกลงหลกัเกณฑไ์ว ้ล่วงหนา้  
       1 ยงัไม่มีระบบประเมินผลการปฏิบติังานของสภามหาวทิยาลยั  
       2 ระบบประเมินผลการปฏิบติังานของสภามหาวทิยาลยัยงัไม่เหมาะสม และไม่มีการตกลงหลกัเกณฑฯ์ไวล่้วงหนา้ 
       3 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม แต่ไม่มีการตกลงหลกัเกณฑฯ์ ไวล่้วงหนา้  
       4 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม และมีการตกลงหลกัเกณฑฯ์ ไวล่้วงหนา้ 
       5 การติดตามและประเมินผลฯ เหมาะสม และมีการตกลงหลกัเกณฑฯ์ ไวล่้วงหนา้ และมีความยดืหยุน่ในการ ปรับเกณฑ ์
       ใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์เม่ือมีความจ าเป็น  

  

3. คุณภาพและประสิทธิผลของสภามหาวทิยาลยั  
3.1 นโยบายจากสภามทส. ส่งผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กบัชุมชนและสงัคม  
       1 ยงัขาดนโยบายจากสภาฯ ท่ีส่งผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กบัชุมชนและสงัคม  
       2 นโยบายจากสภาฯ ส่งผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กบัชุมชนและสังคม แต่ไม่มีการสนบัสนุนและ ติดตามให้เกิดกิจกรรมท่ี
เป็นรูปธรรม 
       3 นโยบายจากสภาฯ ส่งผลให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กบัชุมชนและสังคม และมีการสนบัสนุนและ ติดตามให้เกิดกิจกรรมท่ี
เป็นรูปธรรม  
       4 นโยบายจากสภาฯ ส่งผลให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กบัชุมชนและสังคม และมีการสนบัสนุนและ ติดตามให้เกิดกิจกรรมท่ี
เป็นรูปธรรม แต่ยงัขาดการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสงัคม 
       5 นโยบายจากสภาฯ ส่งผลให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง มทส. กบัชุมชนและสังคม และมีการสนบัสนุนและ ติดตามให้เกิดกิจกรรมท่ี
เป็นรูปธรรม และมีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและสงัคมเพื่อน ามาปรับปรุง กิจกรรม  
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หัวข้อประเมิน / คะแนนกำรประเมิน NA 
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมเติม 
3.2 นโยบายจากสภา มทส. ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส. 
     1 นโยบายจากสภาฯ ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส.  
     2 นโยบายจากสภาฯมีเพียงส่วนน้อยท่ีก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามขั้นตอนงาน ประจ าโดยไม่ค านึงถึง
วิสัยทัศน์และภารกิจของ มทส.  
     3 นโยบายจากสภาฯ ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจ ของ มทส. 
     4 นโยบายจากสภาฯ ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นไปในแนวทางที่มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และภารกิจ
ของ มทส.  
     5 นโยบายจากสภาฯ ท าให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ  

  

3.3 โดยภาพรวม สภา มทส. ประสบความส าเร็จในการก ากับดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
     1 ประสบความส าเร็จน้อยมาก                             2 ประสบความส าเร็จน้อย  
     3 ประสบความส าเร็จปานกลาง                            4 ประสบความส าเร็จค่อนข้างมาก 
     5 ประสบความส าเร็จมาก  

  

3.4 โดยภาพรวม การด าเนินงานของสภา มทส. ประสบความส าเร็จในการถ่ายทอดนโยบายและสื่อสารไปยังหน่วยงาน ของ
มหาวิทยาลัย  
     1 ประสบความส าเร็จน้อยมาก                              2 ประสบความส าเร็จน้อย  
     3 ประสบความส าเร็จปานกลาง                             4 ประสบความส าเร็จค่อนข้างมาก  
     5 ประสบความส าเร็จมาก  

  

3.5 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง (การเงิน, บุคคล, ติดตามฯ, ส่งเสริมกิจการฯ) สามารถท าหน้าที่แทนสภาฯ ในเรื่องที่ มอบอ านาจ 
และกลั่นกรองงาน เพื่อเสนอความเห็นต่อสภาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 
     1 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ไม่เคยใช้อ านาจที่ได้รับมอบ  
     2 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง มักไม่ใช้อ านาจที่ได้รับมอบ  
     3 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ใช้อ านาจที่ได้รับมอบยังไม่เต็มที่ และเสนอสภาฯ ตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่  
     4 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ใช้อ านาจที่ได้รับมอบยังไม่เต็มที่ โดยมีการกลั่นกรองบางเรื่องเพื่อเสนอสภาฯ ตัดสินใจ  
     5 คณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้ง ใช้อ านาจที่ได้รับมอบอย่างเต็มที่ และทบทวนการมอบอ านาจอย่างสม่ าเสมอ  
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ก. ท่ำนคิดว่ำสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีมีจุดเด่นหรือควำมส ำเร็จอะไรบ้ำง 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ข. ท่านคิดว่าสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีควรพัฒนาด้านใดของสภามหาวทิยาลัยในอนาคต  
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
ค. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินตนเองของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
ค ำชี้แจง 

1.  แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
เครื่องมือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได!ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมิน
ระดับความส าเร็จตามบทบาท อ านาจ และหน้าที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือน าผล
ประเมินตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2.  แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1  บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประกอบด้วย 
1.  ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    1.1  การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

              1.2  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
              1.3  การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 

2.  ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
                            3.  ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

3.  ในการตอบแบบประเมินขอให้ท่านพิจารณาว่าท่านได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับใด  และขอให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับการปฏิบัติ 
ตามความเป็นจริง 
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ตอนที่ 1  บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติงำน 

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัย 
   1.1 การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มสี่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

     

       1) แสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขนโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

     

       2) เสนอความคดิเห็นใหม่ๆ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

     

       3) เสนอแนะโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

     

       4) มีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

     

       5) มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

     

  1.2 การปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 

     

       1) พิจารณาออกระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

     

       2) มีความเข้าใจเกีย่วกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลยั 

     

       3) มีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัว่ามีหน้าที่ก าหนดนโยบาย และก ากบั มิใช่ลง
ไปปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเป็นกระบวนการบริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั 

     

       4) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด 

     

       5) เร่งรัดใหม้ีการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อ
ใช้ในการบริหารจดัการ ของมหาวิทยาลัย 

     

       6) ป้องกันไม่ให้เกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นใน
สภามหาวทิยาลยั 

     

  1.3 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร 

     

      1) มีส่วนร่วมในการก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ 

     

      2) มีส่วนร่วมในการก ากับ ตดิตาม การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติงำน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

      3) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง 

     

      4) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

     

      5) มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั 

     

      6) มีการติดตามผลการด าเนนิงานตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 

     

      7) ท่านเห็นว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพียงใด 

     

2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
      1) ท่านปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านงึถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัย 
และประโยชน์สูงสุดของประชาชน (หลักประสิทธิผล 
Effectiveness) 

     

      2) ท่านก ากบั ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลยัให้เกิดประโยชน์สูงสดุ คุ้มค่ากับการใช้
ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ Efficiency) 

     

      3) ท่านสนับสนุนมหาวิทยาลยัให้บริการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนได  ้เสียทกุ ๆ กลุ่ม (หลักการ
ตอบสนอง Responsiveness) 

     

      4) ท่านแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบัตหิน้าท  ี่และ
ผลงานต่อเป้าหมาย รวมทั้งส านกึในการรับผดิชอบต่อปญัหา 
ของมหาวิทยาลัย (หลักความรบัผดิชอบ Accountability) 

     

      5) ท่านปฏิบัติงานตามหน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมา 
สามารถช้ีแจงข้อสงสัยและ ตรวจสอบได้ (หลักความ
โปร่งใส Transparency) 

     

      6) ท่านสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาคมทุกภาค
ส่วนของมหาวิทยาลัย และ ผู้มีส่วนได้เสีย มสี่วนร่วมใน
การด าเนินงาน (หลักการมสี่วนร่วม Participation) 

     

      7) ท่านสนับสนุน ส่งเสริม ใหม้ีการกระจายอ านาจ 
ความรับผิดชอบ และการ ตัดสินใจ ในการด าเนินงานให้แก่
ส่วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย (หลักการกระจาย
อ านาจ Decentralization) 

     

      8) ท่านใช้อ านาจ และหน้าท่ีของกรรมการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้วย
ความเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบัติ (หลักนติิธรรม) 

     

      9) ท่านฺปฏิบัติต่อคณาจารย  ์บุคลากร  ฺและผู้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม  ่แบ่งแยก (หลักความเสมอภาค 
Equity) 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติงำน 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

 10) ท่านตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของที่ประชุม 
โดยค านึงถึงประโยชน  ์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ (หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ Consensus Oriented)  

     

3. ด้ำนกำรประชุมของกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  
   1) ท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า  
ในระยะเวลาที่เพียงพอต่อ การศึกษาเอกสาร  

     

   2) ท่านศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม       
   3) ท่านเตรียมข้อมูลเพิม่เตมิเพือ่ซักถาม และให้
ค าแนะน า รวมทั้งอภิปราย ในประเด็นตา่ง ๆ  

     

  4) ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ       
  5) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้ เฉพาะ ทางของตนเอง หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลยั  

     

  6) ท่ า น น า เ ส น อค วา ม คิ ด เ ห็ น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยโดยสุจริต  

     

  7) ท่านน าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
เพื่ อ ให้ ต ระหนั กถึ ง  บทบาทของอุ ดมศึ กษา  และ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงในสังคม  

     

  8) ท่านยอมรับมติและความเห็นที่แตกต่างของที่ประชุม       
  9) ท่านให้ความส าคัญต่อการเก็บรักษาความลับ และไม่
น าข้อมูลภายในไป เผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

     

10) ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิภาพลักษณ์ทีด่ีงามให้กับ
มหาวิทยาลยัและตัว สภามหาวิทยาลัยเอง  

     

 
ตอนที่  2  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนสภำมหำวิทยำลัย 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
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ประวัตคิณะผู้วจิัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
 

1.  ชื่อ สกุล     นางสาวปณิตตรา  นราภิรมย์ขวัญ 

2.  ต ำแหน่งปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3.  หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
      เลขที่  96  หมู่  3   ต าบลศาลายา 
      อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   73170 
      โทร. / โทรสาร.  0 2441 6025 
4.  ประวัติกำรศึกษำ 
  พ.ศ. 2550   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
พ.ศ. 2557   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

5.  ประวัติกำรท ำงำน 
  พ.ศ. 2550   พนักงานบัญชี  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
  พ.ศ. 2552   พนักงานการเงิน  บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 
  พ.ศ. 2553   พนักงานบัญชี  ส านักงานอัยการสูงสุด  
  พ.ศ. 2554   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานบริหารสินทรัพย์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

6.  สำขำวิชำกำรที่มีควำมช ำนำญกำรพิเศษ    - 

7.  ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย   - 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

 

1.  ชื่อ สกุล     นางสาวผุสดี   บุญหนุน 

2.  ต ำแหน่งปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3.  หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
      เลขที่  96  หมู่  3   ต าบลศาลายา 
      อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   73170 
      โทร. / โทรสาร.  0 2441 6025 
4.  ประวัติกำรศึกษำ 
   
 

5.  ประวัติกำรท ำงำน 
   
 

6.  สำขำวิชำกำรที่มีควำมช ำนำญกำรพิเศษ    - 

7.  ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย   - 
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