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สรุปรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 

           เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด ได้ระบุตัวบ่งชี้เกี่ยวกับ  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑) สภามหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ดังกล่าว  สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ์  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ออกประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยให้ใช้กับการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนี้  อยู่บนพ้ืนฐานของการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยและตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๖ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย ประธานกรรมการ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธิน  กรรมการ 
๓. ดร.กตัญญู  แก้วหานาม   กรรมการ 
๔. นายยุทธพงษ์  มาตย์วิเศษ   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี  เคน เลขานุการ 
๖. นางอรพินท์   กมลวิบูลย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าทีด่ าเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
เรื่องแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแบบประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖  

 

๒.  วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย   
แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ส าหรับการปรับปรุง  
การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นข้อมูล  
อันเป็นผลการประเมินนี้ยังสามารถน าไปใช้ประกอบการท าประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 
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๓. ขั้นตอนการประเมิน 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นการประเมินด้วยแบบสอบถาม  
ซึ่งสอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ 
ของสภามหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 255๕ การประเมินตนเอง ตนเองของสภามหาวิทยาลัยมีลักษณะ
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) แบ่งแบบสอบถามเป็น ๗ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ก าหนดนโยบายและทิศทางทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย         
ประเด็นที่ 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18  
ประเด็นที่ 3 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของต้นสังกัดและหน่วยงาน 
                ที่เก่ียวข้อง  
ประเด็นที่ 4 สภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา                 
ประเด็นที่ 5 สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเด็นที่ 7 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 
 2. ส่งแบบสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปยัง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1๗ ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับมาจ านวน 1๕ ฉบับ 
 
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 4.1 การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยที่ได้รับจากการตอบแบบถามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นที่ 1 –ประเด็นที่ 5 ใช้มาตรวัดเป็น rating 
scale 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง   มากที่สุด/บ่อยที่สุด  
  4   หมายถึง   มาก/บ่อยครั้ง 
  3   หมายถึง   ปานกลาง 
  2   หมายถึง   น้อย/นานๆครั้ง 
  1   หมายถึง   น้อยสุด/ไม่เคยเลย 

      การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย ประจ า 
ปีการศึกษา 255๕ ในประเด็นที่ 1 – ประเด็นที่ 5 ดังนี้ 
 4.51 - 5.00   แปลความว่า   มากที่สุด/บ่อยที่สุด 
 3.51 - 4.50   แปลความว่า   มาก/บ่อยครั้ง 
 2.51 - 3.50   แปลความว่า   ปานกลาง 
 1.51 - 2.50   แปลความว่า   น้อย/นานๆครั้ง 
 1.00 - 1.50   แปลความว่า   น้อยสุด/ไม่เคยเลย 
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 4.๒ การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยที่ได้รับจากการตอบแบบถามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1๗ คน ในประเด็นที่ 6 และประเด็นที่ 7      
ใช้มาตรวัดเป็น rating scale 5 ระดับ ดังนี้ 
  5   หมายถึง   มากที่สุด  
  4   หมายถึง   มาก 
  3   หมายถึง   ปานกลาง 
  2   หมายถึง   น้อย 
  1   หมายถึง   น้อยทีสุ่ด 

       การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555 ในประเด็นที่ 6 และประเด็นที่ 7  
ดังนี้ 
 4.51 - 5.00   แปลความว่า   มากที่สุด 
 3.51 - 4.50   แปลความว่า   มาก 
 2.51 - 3.50   แปลความว่า   ปานกลาง 
 1.51 - 2.50   แปลความว่า   น้อย 
 1.00 - 1.50   แปลความว่า   น้อยทีสุ่ด 
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๕.  ผลการประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ของ 
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 255๕ สามารถสรุปผลดังต่อไปนี้ 
 

 ประเด็นที่ 1 ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 255๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประสบความส าเร็จใน ๕ ด้าน ดังนี้ 
  ๑) ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมี
ค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67  โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๒) ได้มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง มีค่าคะแนน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๓) มหาวิทยาลัยมีการด าเนินตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั่วถึง มีค่า
คะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๔) มีการติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  มีค่า
คะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๕) มีการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย  มีค่า
คะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในมากที่สุด 
 
 สรุป โดยรวมการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 255๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประสบความส าเร็จใน ๕ ด้าน โดยรวมคิด
เป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดคือ มีการให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการตามนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.93)  และด้านที่น้อยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมี
การด าเนินตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(ค่าเฉลี่ย 4.67)  
ดังปรากฏในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ประเด็นที่ 1 ร้อยละ และค่าเฉลี่ยต่อความคิดเห็น ต่อการก าหนดนโยบายและทิศทาง 
               การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 
                  

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ การปฏิบัติหน้าที่ 

ระดับปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด/
บ่อยท่ีสุด 

(5) 

มาก/
บ่อยคร้ัง 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

น้อย/  
นานๆครั้ง 

(2) 

น้อยสุด/
ไม่เคยเลย 

(1) 
 

1 ก าหนดนโยบายและทิศทางการพฒันา
มหาวิทยาลยัตามมาตรา18 แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ      
พ.ศ. 2547 ที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการ
อุดมศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

13 
 

2 
 

 
 

  4.87 

2 ได้มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทาง     
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง 

13 
 

2 
 

   4.87 

3 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินตามนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

10 5    4.67 

4 มีการติดตามผลการด าเนินการตามนโยบาย
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

14  1   4.87 

5 มีการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตาม
นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย 

14                                               1    4.93 
 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.84 

N=15 
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 ประเด็นที่ ๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการใน 17 ข้อ ดังนี้ 

  ๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย     
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33  โดยรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่องๆ 
ก็ได้ มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00  โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ       มาก
ที่สุด 
  ๓) ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย 
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีค่าคะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00  โดยรวม
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มาก/บ่อยครั้ง 
  ๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
  ๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการ
แบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว มีค่าคะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00  โดยรวม
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๖) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ มีค่าคะแนน น้อยที่สุด/ไม่เคยเลย คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.27   อยู่
ในระดับน้อยทีสุ่ด  
  7) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
  ๘) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  มีค่า
คะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๙) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
พิเศษ มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในมากที่สุด 
  10) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        มี
ค่าคะแนน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  มีค่าคะแนน มากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด  
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  ๑๒) ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง มีค่าคะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับ   มาก
ที่สุด 
  13) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
  15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได ้มีค่าคะแนน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  16) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน มีค่าคะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  17) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ มีค่าคะแนนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด 

 สรุป โดยรวมกรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18  ในปีการศึกษา 2555 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ใน 
15 ข้อ โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ได้ด าเนินการมากที่สุดคือ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง เรื่อง
ใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  (ค่าเฉลี่ย 
5.00) รองลงมาคือ ด้านการอนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.93)  และด้านที่ด าเนินการน้อย
ที่สุด มี 2 ข้อคือ การอนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก จึงยังไม่ได้ด าเนินการในเรื่องนี้  และการแต่งตั้ง
และถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2555 ยังไม่ได้มีการ
แต่งตั้งและถอดถอน  
ดังปรากฏในตารางที่ ๒ 
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ตารางท่ี 2  ประเด็นที่ ๒ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการตามหน้าที่ท่ีก าหนด 
     ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 จ านวน 17 ข้อ 

 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย มากที่สุด/
บ่อยที่สุด 

มาก/
บ่อยครั้ง 

ปาน
กลาง 

น้อย/
นานๆครั้ง 

น้อยสุด/ 
ไม่เคยเลย 

1 ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ อนุ มั ติ แ ผ น พั ฒน า ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกี่ ยวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริม
วิทยฐานะครู การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

14 1    4.93 

2 ออกกฎ  ระ เบี ยบ ประกาศและข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็น
เรื่องๆ ก็ได้ 
 

12 3    4.80 

3 ก ากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

12 3    4.80 

4 อนุมัติ ให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต  อ นุ ป ริ ญ ญ า  แ ล ะ
ประกาศนียบัตร 

14 1    4.93 

5 พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักงาน   
วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน 
ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
 

12 2 1   4.73 

6 อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น      
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 

 

     NA 

7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

12 2 1   4.73 

8 พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่ งตั้ งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลั ย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

 

13 1 1   4.80 

9 แต่ ง ตั้ ง แ ล ะถอดถอน ร องอธิ ก า ร บดี  คณ บ ดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจา รย์ เ กี ย รติ คุณ  ร องศาสตราจารย์            
รองศาสตราจารย์พิ เ ศษ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

13 1 1   4.80 

N=15 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย มากที่สุด/
บ่อยที่สุด 

มาก/
บ่อยครั้ง 

ปาน
กลาง 

น้อย/
นานๆครั้ง 

น้อยสุด/     
ไม่เคยเลย 

10 แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

     NA 

11 อนุมัติ งบประมาณรายจ่ ายจากเ งินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

13 1 1   4.80 

12 ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

13  2   4.73 

13 พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลยัตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

13 2    4.87 

14 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่ง เรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใด   อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย 

15     5.00 

15 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ เกี่ยวกับ
กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภา
วิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือ
สภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ 

13 2    4.87 

16 ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน 

13 2    4.87 

17 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่
มิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ 

13 1 1   4.80 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.83 

     
 
หมายเหตุ: NA หมายถึงไม่มีการด าเนินการ หรือไม่เข้าข่ายที่จะด าเนินการในปีการศึกษานั้น 
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ประเด็นที่ ๓ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของต้นสังกัดและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการใน 2 ข้อ ดังนี้ 

  ๑) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67  โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
  ๒) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67  โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
 

สรุป โดยรวมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ไดป้ฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  ได้ด าเนินการครบถ้วนทั้ง ๒ ข้อ โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  โดยด าเนินการเท่ากันทั้งสองข้อเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.๘๗) ดังปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี  3  ประเด็นที่ ๓ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ทีส่ภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                ของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
                 
                    

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย มากที่สุด/
บ่อยที่สุด 

มาก/
บ่อยครั้ง 

ปาน
กลาง 

น้อย/
นานๆครั้ง 

น้อยสุด/ไม่
เคยเลย 

1 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
เพียงใด 
 

1๓ 2    4.87 

2 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพียงใด 
 

1๓ 2    4.87 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=15 
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ประเด็นที่ 4 สภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการใน 4 ข้อ ดังนี้ 
  ๑) สภามหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีได้เหมาะสม
มีค่าคะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33  โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๒) สภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
อธิการบดีได้เหมาะสม มีค่าคะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67  โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87   อยู่
ในระดับมากที่สุด 
  3) สภามหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณบดีและผู้มีต าแหน่ง
เทียบเท่าได้เหมาะสม มีค่าคะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67  โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
  4) สภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
คณบดีและผู้มีต าแหน่งเทียบเท่าได้เหมาะสม มีค่าคะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67  โดยรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

สรุป โดยรวมกรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการสภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม            
การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการในครบทั้ง 4 ข้อ  
โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 อยู่ในระดับ มากที่สุด  โดยสภามหาวิทยาลัยมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีได้เหมาะสมมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.93) ดังปรากฏในตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี  4  ประเด็นที่ 4 ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สภามหาวิทยาลัยก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงาน 
       ของผู้บริหารสถานศึกษา 
                   
 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย มากที่สุด/
บ่อยที่สุด 

มาก/
บ่อยครั้ง 

ปาน
กลาง 

น้อย/
นานๆครั้ง 

น้อยสุด/
ไม่เคย
เลย 

1 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของอธิการบดีได้เหมาะสมเพียงใด 
 

14 1    4.93 

2 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีได้เหมาะสม
เพียงใด 
 

13 2    4.87 

3 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของคณบดีและผูม้ตี าแหน่งเทียบเท่าได้
เหมาะสมเพียงใด 
 

13 2    4.87 

4 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของคณบดีและผู้มี
ต าแหน่งเทียบเท่าได้เหมาะสมเพียงได ้
 

13 2    4.87 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.88 

N=15 
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ประเด็นที่ 5 สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการใน 11 ข้อ ดังนี้ 

 

  ๑) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เ กิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างเหมาะสม (หลักประสิทธิผล) มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 
โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๒) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสม (หลักประสิทธิภาพ) มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  3) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างอย่างเหมาะสม 
(หลักการตอบสนอง) มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด 
  4) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะอย่างเหมาะสม (หลักภาระรับผิดชอบ)     
มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

5) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนไ 
ด้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างเหมาะสม (หลักการมีส่วนร่วม) มีค่าคะแนน มากที่สุด   
คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

6) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ 
มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม  (หลักความ
โปร่งใส) มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ    มาก
ที่สุด 

7) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ 
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี 
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ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
อย่างเหมาะสม  (หลักการกระจายอ านาจ) มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

8) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เหมาะสม (หลักนิติธรรม) มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
อยู่ในระดับ มากที่สุด 

9) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆอย่าง
เหมาะสม (หลักความเสมอภาค) มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

10) ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดย
ฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์อย่างเหมาะสมเพียงใด (หลักมุ่งเน้นฉันทา
มต)ิ มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

11) ในรอบปีที่ผ่านมาในภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความ 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประเด็น  มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 

 

สรุป โดยรวมสภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ 
โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมากที่สุด ในเรื่อง 
มาสภามหาวิทยาลัยมีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.87) และที่
ด าเนินการน้อยที่สุดคือ มาสภามหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบอย่างเหมาะสม และมาสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างอย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 4.73) ดังปรากฏในตารางที่ 5 
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ตารางที ่ 5  ประเด็นที่ 5  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ที่สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
 

 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด/
บ่อยที่สุด 

มาก/
บ่อยครั้ง 

ปาน
กลาง 

น้อย/
นานๆครั้ง 

น้อยสุด/  
ไม่เคยเลย 

1 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัิ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหนว่ยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึง
กันและมผีลการปฏิบตัิงานในระดบัช้ันน าของประเทศเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัตริาชการจะต้องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการตดิตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
อย่างเหมาะสมเพยีงใด (หลักประสิทธิผล) 

12 2 1   4.73 

2 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการบริหาร
ราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงานและระยะเวลาที่เกดิประโยชน์สูงสดุต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏบิัติราชการตามภารกิจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ที่มสี่วนไดส้่วน
เสียทุกกลุม่อย่างเหมาะสมเพียงใด  (หลักประสิทธิภาพ) 
 

12 3    4.80 

3 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการบริหารงาน
ที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถงึตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของประชาชนผูร้ับบริการ และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างอย่าง
เหมาะสมเพียงใด  (หลักการตอบสนอง) 
 

12 2 1   4.73 

4 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยความรับผดิชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึก
ในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะอย่างเหมาะสมเพยีงใด 
(หลักภาระรับผิดชอบ) 
 

12 3    4.80 

5 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไมต่้องห้ามตามกฎหมายได้อยา่งเสรี 
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม
เพียงใด (หลักความโปร่งใส) 
 

13 1 1   4.80 

N=15 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด/
บ่อยที่สุด 

มาก/
บ่อยครั้ง 

ปาน
กลาง 

น้อย/
นานๆครั้ง 

น้อยสุด/  
ไม่เคยเลย 

6 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมโีอกาส
ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ 
ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทางร่วมการแก้ไขปญัหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมเพียงใด  (หลักการมสี่วนร่วม) 
 

13 1 1   4.80 

7 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการถ่ายโอน
อ านาจการตดัสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนนิการแทนโดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูร้ับบริการและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการอย่างเหมาะสม
เพียงใด (หลักการกระจายอ านาจ) 
 

13 1 1   4.80 

8 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการใช้อ านาจ
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั ในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมเพยีงใด (หลักนิติธรรม) 
 

13 2    4.87 

9 ท่านคิดวา่ในรอบปีท่ีผา่นมาสภามหาวิทยาลยัมีการได้รบัการ
ปฏิบัตแิละไดร้ับบริการอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้านชายหรือหญิง ถิน่ก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิ
และสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกึอบรม และอื่นๆ
อย่างเหมาะสมเพยีงใด (หลักความเสมอภาค) 

12 3    4.80 

10 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการหา
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง    ซึ่ง
เป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งตอ้งไม่มีข้อคัดค้านท่ียตุิไม่ได้
ในประเด็นท่ีส าคัญ โดยฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่า
เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์อยา่งเหมาะสมเพียงใด      
(หลักมุ่งเน้นฉันทามติ) 
 

13 1 1   4.80 

11 ท่านคิดว่าในรอบปีท่ีผ่านมาในภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่       
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับ             
หลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประเด็นมากน้อยเพียงใด 

13 2    4.87 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.80 
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๑๖ 

 

2553 ๒๕๕๕ 

ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการใน 1๒ ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
  ๑) การศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากท่ีสุด คิดเป็น   
ร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
  ๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มีค่าคะแนน มากท่ีสุด คิดเป็น   ร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  3) ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการซักถามค าแนะน า และอภิปรายในประเด็น
มหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด 
  4) แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่วางนโยบายก ากับดูแลนโยบาย            
มหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด 

5) เสนอความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย  
ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที มหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

6) เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอมหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 86.87 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

7) อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ มหาวิทยาลัย 
มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

8) เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับหัวข้อ วาระการประชุม มหาวิทยาลัย  
มีค่าคะแนน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

9) มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยมิตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆ 
มหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับ  
มากที่สุด 

10) โต้แย้งให้เห็นผลประกอบในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ก็ตั้งใจรับฟังเหตุผลของบุคคลอ่ืน 
มหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด 

11) ลงมติอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

12) ยอมรับมติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแม้ว่าจะอภิปรายไม่เห็นด้วยก็ตาม 
มหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด 

 
สรุป โดยรวมการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการครบถ้วนทั้ง 1๒ ข้อ  คิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.94 อยู่ในระดับ มากที่สุด โดย
สภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยมิตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆ และ 
ลงมติอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 5.00) ที่ด าเนินการได้น้อยที่สุดคือ เข้าร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.87)  ดังปรากฏในตารางที่ 6 
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2553 ๒๕๕๕ 

 
ตารางที่  6  ประเด็นที่ 6  ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการ 
                สภามหาวิทยาลัย   
 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ศึกษาหาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัมหาวิทยาลยั 
 

14 1    4.93 

2 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 
 

14 1    4.93 

3 ค้นหาข้อมูลเพิม่เตมิเพื่อประกอบการซักถามค าแนะน า และ
อภิปรายในประเด็นต่างๆ 
 

14 1    4.93 

4 แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ี                    
วางนโยบายก ากับดูแลนโยบาย 
 

14 1    4.93 

5 เสนอความคดิใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ให้มีความทันสมัย ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที 
 

14 1    4.93 

6 เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลยัอย่างสม่ าเสมอ 
 

13 2    4.87 

7 อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชุมล่วงหน้าก่อน       
การประชุมเสมอ 
 

14 1    4.93 

8 เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับหัวข้อวาระการประชุม 
 

14 1    4.93 

9 มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยมิตกอยูภ่ายใตผ้ลประโยชน์
ต่างตอบแทนใดๆ 
 

15     5.00 

10 โต้แย้งให้เห็นผลประกอบในสิ่งท่ีเห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ก็ตั้งใจรบัฟัง
เหตุผลของบุคคลอื่น 
 

14 1    4.93 

11 ลงมติอย่างเป็นอสิระเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 

15     5.00 

12 ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยแม้ว่าจะอภิปราย       
ไม่เห็นด้วยก็ตาม 
 

14 1    4.93 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=15 
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2553 ๒๕๕๕ 

 
 

ประเด็นที่ ๗ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การด าเนินการใน 10 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) ความเหมาะสมถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุม มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๒) ความถี(่จ านวนครั้ง)การจัดประชุมมีความเหมาะสม มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  3) ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
  4) ระยะเวลาการจัดประชุมแต่ละครั้งที่จัดไว้ประมาณ  3  ชั่วโมง  มีความเหมาะสม            
มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

5) การจัดส่งแฟ้มประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ามีความเหมาะสม  
มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

6) ข้อมูลต่างๆมีการจัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอส าหรับประกอบการตัดสินใจในวาระท่ีส าคัญๆ 
มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

7) การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่าคะแนน มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 86.67 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

8) มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งกัน
และกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

9) ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม มีค่าคะแนน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 
โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

10) การให้บริการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการประชุมมีความเหมาะสม มีค่าคะแนน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

 
สรุป โดยรวมการด าเนินการการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 10 ด้านมีความเหมาะสมในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมคิดเป็น ร้อยละ 4.89  โดยมีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพ้ืนฐานการให้เกียรติ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ,ความเหมาะสมของสถานที่จัด
ประชุม และการให้บริการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ในการประชุมมีความเหมาะสม มีค่าคะแนนมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.93) ดังปรากฏในตารางที่ 7 
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ตารางที่  7  ประเด็นที่ ๗  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ความเหมาะสมถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุม 
 

13 2    4.87 

2 ความถี(่จ านวนครั้ง)การจัดประชุมมีความเหมาะสมเพียงไร 
 

13 2    4.87 

3 ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง 
 

13 2    4.87 

4 ระยะเวลาการจัดประชุมแต่ละครัง้ที่จัดไว้ประมาณ 3  ช่ัวโมง  
มีความเหมาะสมเพียงไร 
 

13 2    4.87 

5 การจัดส่งแฟ้มประชุมและเอกสารประกอบการ 
ประชุมล่วงหน้ามีความเหมาะสมเพียงไร 
 

13 2    4.87 

6 ข้อมูลต่างๆมีการจดัเตรียมไว้อย่างเพียงพอส าหรับ 
ประกอบการตัดสินใจในวาระที่ส าคัญๆ 
 

13 2    4.87 

7 การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

13 2    4.87 

8 มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพืน้ฐานการให้เกียรติยอมรับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 
 

14 1    4.93 

9 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม 
 

14 1    4.93 

10 การให้บริการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ในการประชุม      
มีความเหมาะสมเพียงไร 
 

14 1    4.93 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=15 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามแบบประเมิน
ตนเอง ที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็น ดังนี้ 

1. สภามหาวิทยาลัย มีความพยายามและต้ังใจในการปรับปรุงองค์กรให้เกิดธรรมาภิบาล         
ในทุกระดับ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

2. ในรอบปีที่ผ่านมา การน าปัญหาของมหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการผลเป็นอย่างไร ไม่มีการน ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย อาทิ การสรุปความก้าวหน้าในโครงการต่างๆ ตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ การเปิดสอนภาค
พิเศษเป็นต้น 

3. ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ขาดการเอาใจใส่ และขาดความกระตือรือร้น ในการบริหาร  
ท าให้การด าเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการพัฒนา ไม่ช่วยกันผลักดันเท่าที่ควร  

     ๔. การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีการสงวนท่าที ไม่แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์  
หรือในเชิงรุก แต่เป็นการป้องกันตัว ท าให้ผลงานไม่ก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ตามประเด็นหลักในการประเมิน 7 ประเด็นหลัก  

 

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

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ

คะแนน 
น้ าหนัก 
ร้อยละ 

ระดับคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละ 
๑.  ก าหนดนโยบายและทิศทางทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ของสภามหาวิทยาลัย 
4.84 15 0.73 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการตามหน้าที่ 
    ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
    พ.ศ.2547 มาตรา 18 

4.83 15 0.72 

3. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.87 15 0.73 

4. สภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
    ของผู้บริหารสถานศึกษา 

4.88 15 0.73 

5. สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4.80 15 0.72 
6. การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการ 
    สภามหาวิทยาลัย 

4.94 15 0.74 

7. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 4.89 10 0.49 

รวมคะแนน  ๑๐๐ 4.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=15 
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สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

 
ในปีการศึกษา 255๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  

สภามหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน  7 ประเด็นหลัก ตามแบบประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัยมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมในระดับ  4.86  รายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 ก าหนดนโยบายและทิศทางทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย  
อยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 4.84       
 

ประเด็นที่ 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 4.83 
 

ประเด็นที่ 3 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของต้นสังกัดและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง อยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 4.87 

 

ประเด็นที่ 4 สภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา               
อยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 4.88 

 

ประเด็นที่ 5 สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ มากที่สุด      
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 4.80       

 

ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 4.94 

ประเด็นที่ 7 การประชุมสภาอยู่ในระดับ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 4.89 
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ภาคผนวก 
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
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แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


