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บทสรุปผู้บรหิาร 

การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 

สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2554 จนกระทั่งปีการศกึษา 2560 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมนิรวม 3 ครั้ง คอื 

1. ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกของการประเมินมีเกณฑ์การประเมินแตกต่างจากปีอื่น 

2. ปีการศึกษา 2555-2557 ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ. เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

1-5 

3. ปีการศึกษา 2558-2560 ประเมินตามเกณฑ ์CUPT QA เกณฑป์ระเมิน คะแนน 1-7 

 ทั้ง 3 เกณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมากจึงไม่สามารถท ามาเปรียบเทียบกันได้ แต่อาจใช้

ประโยชน์เพื่อเปรียบเทียบในการปรับปรุงการด าเนนิงาน 

ส าหรับปีการศึกษา 2560 นี้ สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินตนเองตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559         

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่ได้ใช้ระบบนี้โดยมีค่าความคาดหวัง

หรอืค่าเป้าหมายคือ  

1. มีระบบและกลไกการประเมนิบทบาทหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

3. ผลการด าเนนิงานท าได้ดีกว่าที่คาดคิด 

ประเด็นการประเมิน รวม 6 ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ       

(10 ข้อ) 

ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ (4 ข้อ)              

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของตน้สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

(2 ข้อ) 

ประเด็นที่ 4 สภาสถาบันก ากับ ตดิตาม การด าเนินงานของสภาสถาบันอุดมศกึษาใหบ้รรลุ

เป้าหมาย (4 ข้อ)  

- การเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 

- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty 

- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 
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ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนนิงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (2 ข้อ) 

ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (17 ข้อ)  

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ    

 ระดับ 1   ยังไม่ได้ด าเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 ระดับ 2   เริ่มมแีนวคิดหรือริเริ่มมผีลการด าเนนิงาน 

 ระดับ 3   ปรับปรุงอกีเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคิด 

 ระดับ 4  ด าเนนิการได้ตามที่คาดคิด 

 ระดับ 5   ท าได้ดกีว่าที่คาดคิด 

 ระดับ 6   สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

 ระดับ 7  สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบมอบฝ่าย

เลขานุการปรับเพิ่มประเด็นการประเมิน จากเดิม 7 ประเด็น เป็น 8 ประเด็นโดยให้ย้ายประเด็นที่ 7 

“ความคิดเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ” เป็นประเด็นที่ 8 และเห็นชอบให้เพิ่มข้อ

ค าถามแบบปลายเปิดในประเด็นที่ 7 “ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยา (เช่น การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา )”             

ในแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วิธีการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้สง่แบบ

ประเมินตนเองให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 20 ท่าน และได้รับการตอบแบบประเมิน

ตนเองกลับคืน ทั้งหมดจ านวน 20 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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ผลการประเมิน (ปีการศึกษา 2560) 

สรุปคะแนนในภาพรวมทั้งหมดเรยีงจากคะแนนการประเมินสูงสุด 

ล าดับที่ รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. ประเด็นที่ 6  การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองในฐานะกรรมการสภา
มหาวทิยาลัย  

5.44 0.10 

 

ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

2. ประเด็นที่ 5  สภาสถาบันด าเนนิงานโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 5.28 0.11 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

3. ประเด็นท่ี 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของตน้
สังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

5.20 0.02 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

4. ประเด็นท่ี 4  สภาสถาบันก ากับ  ติดตาม  การด าเนนิงานของ
สถาบันอุดมศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย     

5.19 0.30 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5. ประเด็นท่ี 1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดในพระราชบัญญัต ิ

4.83 0.36 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

6. ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ 

4.80 0.10 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.12 0.13 
ท าไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 

 

หมายเหตุ         หมายถึง คะแนนสูงสุดและต่ าสุด 

 

 ผลการประเมินจะเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประเมินบทบาทหน้าที่ของ   

สภามหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนดและมีผลการด าเนินงานท าได้ดกีว่าที่คาดคิด  
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บทที่ 1 

บทน า 

1. อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 19 ให้สภามหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย 

1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ 

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    

   แตง่ตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) อธิการบดี 

4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน 

5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน สองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (2) และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่

คณะกรรมการการอุดมศกึษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

ให้มีอ านาจหน้าที่ ซึ่งครอบคลุมทุกพันธกิจ และสอดคล้องกับการนโยบายและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 มาตรา 21 ดังนี้ 

1) วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ในมาตรา 6  

2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอาจมอบหมายใหส้่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้

ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้  

3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัต รบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัด
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การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา

กิตติมศักดิ์ 

4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่ง

หนว่ยงานภายในของสว่นงานดังกล่าว 

5) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การ

ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศกึษาช้ันสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือ

การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  

7) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้และพจิารณาถอดถอน

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 

8) แต่งตั้งถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3)และ(4) 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่ วย

ศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ และต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่าง

อื่น 

9) แตง่ตัง้และถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

11) วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติ

บุคคล 

12) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง การ

พัสดุและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย 

13) อนุมัตกิารตัง้งบประมาณรายรับ และอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  

14) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 12 ให้รักษาการแทนอธิการบดีในกรณีที่ต าแหน่ง

อธิการบดีว่างลง 

15) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการ

ใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

16) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 

ตามมาตรา 7 
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17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ 

การแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ ปฏิบัติห น้าที่ แทน เพื่ อ ให้การปฏิบั ติหน้ าที่ ของ                   

สภามหาวิทยาลัยซึ่งมีภารกิจจ านวนมากและมีความส าคัญต่อองค์กรสภามหาวิทยาลัยยังได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองหรอืสนับสนุน เชน่ 

1) คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

2) คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

3) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

4) คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

5) คณะกรรมการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

6) คณะกรรมการพจิารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

7) คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรด ารงต าแหนง่คณบดีและผูอ้ านวยการ 

8) คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 

9) คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

10) คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

11) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี หัวหน้าส่วน

งานวิชาการ/คณบดี ผูอ้ านวยการกอง  

2. ที่มาของการประเมินตนเอง 

นโยบายการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยพะเยา    

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554    

ได้มีมติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องนโยบายการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึด

หลักความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตลอดจนนโยบายและทิศทางในระดับประเทศ

รวมทั้งกระแสโลกาภวิัตน์ 

2) ให้มีระบบและกลไกส าหรับการขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานที่ส าเร็จตามนโยบาย

โดยกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที่มีความสามารถและการอนุมัตแิผนกลยุทธ์ 
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3) ให้มีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยอาศัยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารตามแผนกลยุทธ์ และการประเมนิตามเกณฑ์

และตัวบ่งชีข้องการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

4) ให้มกีารทบทวนนโยบายและทิศทางของสภามหาวิทยาลัย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

5) ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที่มี             

หลักธรรมาภบิาล อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

6) ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย       

ปีละ 1 ครั้ง 

7) ให้มกีารรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลั ยประ เมินตนเอง  โดยจัดท าประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา                          

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ได้ปรับแก้ไขประกาศครั้งที่ 2           

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และได้ปรับประกาศ ครั้งที่ 3 

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีเกณฑ์การประเมินผลด าเนินงาน

ของสภาสถาบัน รวม 6 ประเด็น ดังตอ่ไปนี้ 

           ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 

ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบายข้อบังคับ ระเบียบ                    

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของตน้สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นที่ 4 สภาสถาบันก ากับ ตดิตาม การด าเนินงานของสภาสถาบันอุดมศกึษาใหบ้รรลุ     

                เป้าหมาย  

- การเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 

- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty 

- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 

          ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 

          ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2 

การด าเนนิการประเมนิในปีการศกึษา 2560 

แนวทางการประเมินตนเอง 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเป้าหมายการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

1. ค่าความคาดหวังหรอืค่าเป้าหมาย 

1) มีระบบและกลไกการประเมนิบทบาทหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย 

2) มีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

3) ผลการด าเนินงานท าได้ดกีว่าที่คาดคิด 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) สภามหาวิทยาลัยพะเยา แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทาง
การประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

2) คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาด าเนินการตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

และก าหนด วัน เวลา ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3) ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อท าการประเมินและแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งผลการประเมินตนเองแก่ฝ่ายเลขานุการ 
เพื่อรวบรวมและด าเนนิการวิเคราะหแ์ละสรุปผลการประเมิน 

5) คณะกรรมการฯ ด าเนินการสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อจัดท ารายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา (Self – Assessment Report, SAR) 

6) คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอผลการประเมิน

ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา 
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3. ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน    

1) ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนด

ในพระราชบัญญัติ 

        

2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย

ข้อบังคับ ระเบียบ 

        

3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        

4. สภาสถาบนัก ากับ ตดิตาม การด าเนนิงานของ

สถาบันอดุมศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวงั (Duty of Care) 

- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององคก์ร 

(Duty of Loyalty) 

- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

- โปรง่ใสเปดิเผย (Duty of Disclosure) 

        

5. สภาสถาบันด าเนนิงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล         

6. การปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั 

        

คะแนนเฉลี่ย         

 

2) ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะอื่นๆ.................................................................................... 

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

.......................................................................................................................................……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3) เกณฑก์ารประเมนิ 

คะแนน ความหมาย 

N/A ไม่มีขอ้มูล 

ระดับ 1 ยังไม่ไดด้ าเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

ระดับ 2 เร่ิมมีแนวคดิหรอืริเร่ิมมีผลการด าเนินงาน 

ระดับ 3 ปรับปรุงอีกเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคดิ 

ระดับ 4 ด าเนินการไดต้ามที่คาดคดิ 

ระดับ 5 ท าไดด้ีกว่าที่คาดคดิ 

ระดับ 6 สามารถเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีระดับประเทศได ้

ระดับ  7 สามารถเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีระดับนานาชาตไิด้ 

 

4. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ได้มีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา         

ที่  1573 /2561  เรื่ อง  แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา                      

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1)  ดร.พรชัย นุชสุวรรณ     ประธานกรรมการ 
    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

2)  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว   กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต ์สกลไชย  กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   4) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร  กรรมการและเลขานุการ 

       รองอธิการฝา่ยวิจัยและประกันคุณภาพ 

   5) นายช านาญ แสงแก้ว    ผูช่้วยเลขานุการ 

       ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

     และประกันคุณภาพการศกึษา 

   6) นางกฤษณา แปงณวีงค์    ผูช่้วยเลขานุการ 

       ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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5. คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดแบบประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560 ไว้ดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์การประเมิน 

    แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ส าหรับการปรับปรุง

การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและส่วนอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นข้อมูลอันเป็น

ผลการประเมินนี้ยังสามารถน าไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้อกีด้วย 

2) ประเด็นการประเมิน 

    ประเด็นหลักในการประเมินที่จะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ท าการประเมิน                      

ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก  

    ประเด็นที่  1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติ จ านวน 10 ข้อ 

    ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ 

ระเบียบจ านวน 4 ข้อ 

    ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2  ข้อ 

    ประเด็นที่ 4 สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้

บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ข้อ 

    4.1 ระดับความเหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  

    4.2 ระดับความเหมาะสมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจรติ รักษาผลประโยชน์ของ   

องค์กร (Duty of Loyalty)  

    4.3 ระดับความเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  

    4.4 ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)   

    ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนนิงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 2 ข้อ 

    ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

จ านวน 17 ข้อ   

    ประเด็นที่  7 ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

         (เช่น การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา) 

    ประเด็นที่  8 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 
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3) ข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

     คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการจัดส่ง

รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้กรรมการ         

สภามหาวิทยาลัยใช้ประกอบการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

4) ลักษณะและวิธีท าแบบประเมิน 

       แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ที่จัดเรียงไว้ตาม

ข้อค าถามแต่ละข้อ จึงขอให้ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใส่เครื่องหมาย ตรงกับ ระดับ

ความคิดเห็นของท่าน ในแต่ละข้อค าถามลงในช่องว่างของแบบประเมินที่จัดไว้ในข้อในลักษณะการ

ปฏิบัติจรงิ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจที่ควรจะเป็น ซึ่งแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ความหมาย 

N/A ไม่มขี้อมูล 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

ระดับ 2 เริ่มมแีนวคิดหรือริเริ่มมผีลการด าเนนิงาน 

ระดับ 3 ปรับปรุงอกีเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคิด 

ระดับ 4 ด าเนนิการได้ตามที่คาดคิด 

ระดับ 5 ท าได้ดกีว่าที่คาดคิด 

ระดับ 6 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

ระดับ  7 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 
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5) แตล่ะประเด็นการประเมินประกอบด้วยข้อตามรายการปฏิบัติดังต่อไปนี ้

ประเด็นที่  1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ              

จ านวน 10  ข้อ   

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
 ระดับการปฏิบัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 การพิจารณาคุณภาพแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

        

2 การพิจารณาข้อบั งคับ  ระ เบียบที่ เสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

        

3 การพจิารณาตั้งหน่วยงาน การแบง่หน่วยงานในส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

        

4 การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร 

อนุปรญิญา รวมทั้งปริญญากิตติมศักดิ์ 

        

5 การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 

        

6 การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนต าแหน่งทาง

วิชาการ และกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย 

        

7 การพิจารณาข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการเงินและ

การคลัง ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

        

8 การพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของมหาวิทยาลัย 

        

9 ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่ ง เพื่ อท าการใด

โดยเฉพาะ 

        

10 การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย         
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ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

ประเด็นที ่2  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ จ านวน 4 ข้อ     

ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 2 ข้อ   

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ
   ระดับการปฏบิัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ท่านคดิวา่ในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถอืปฏบัิตติาม

กฎระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการเพยีงใด 

        

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
   ระดับการปฏิบัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ

นโยบาย ข้อบังคับในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 

6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาและแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม 

        

2 ระดับคุณภาพในการติดตามผลการด าเนินการตามการ

พัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

        

3 ระดับคุณภาพในการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ

ของสภามหาวิทยาลัย 

        

4 ระดับคุณภาพในการทบทวนและปรับปรุงของสภา

มหาวิทยาลัย  
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ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ
   ระดับการปฏบิัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

2 ท่านคดิวา่ในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถอืปฏบัิตติาม

กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพยีงใด 

        

ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ประเด็นที่ 4  สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถานบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  

จ านวน 4 ข้อ    

ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

 

 

 

 

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
   ระดับการปฏิบัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ระดับความเหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง 

(Duty of Care) 

        

2 ระดับความเหมาะสมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

        

3 ระดับความเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัตติามกติกา (Duty 

of Obedience) 

        

4 ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใสเปิดเผย 

(Duty of Disclosure)   
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ประเด็นที่ 5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล จ านวน 2 ข้อ  

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
   ระดับการปฏิบัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของ

หลักธรรมาธิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล 

หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ

รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 

หลักการกระจายอ านาจ  หลักนิติธรรม หลักความเสมอ

ภาคและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

        

2 ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

        

ประเด็นท่ี 5 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….......................................... 

 

ประเด็นที่ 6  การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 17 ข้อ   

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
 ระดับการปฏิบัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ศึกษาหาความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับมหาวิทยาลัย         

2 
มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

        

3 
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถามให้ค าแนะน า 

และอภิปรายในประเด็นต่างๆ 

        

4 
แสดงบทบาทช่วยใหส้ภามหาวิทยาลยัท าหน้าที่วาง

นโยบายก ากับและดูแลนโยบาย 

        

5 

เสนอความคดิใหม่ๆ ในการแกป้ัญหาหรอืขับเคลื่อน

มหาวิทยาลยัให้มีความทนัสมยั ตอบสนองสังคมให้

ทันท่วงท ี
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ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
 ระดับการปฏิบัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

6 เข้ารว่มประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ         

7 
อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชุมล่วงหน้ากอ่น

การประชุมเสมอ 

        

8 
เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับหัวข้อวาระการ

ประชุม 

        

9 
มีอิสระในการแสดงความคดิเห็นโดยมติกอยูภ่ายใต้

ผลประโยชนต์่างตอบแทนใดๆ 

        

10 
โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิง่ที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ก็

ตั้งใจรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่น 

        

11 ลงมติอยา่งเป็นอิสระเพือ่ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั         

12 
ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัแม้ว่าจะ

อภิปรายไม่เหน็ด้วยก็ตาม 

        

13 การประ ชุมแต่ละครั้ ง ได้สาระและใ ช้ เวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

        

14 มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติ

ยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

        

15 การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

        

16 การแก้ปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย         

17 การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดใน

การบรหิารมหาวิทยาลัย  

        

ประเด็นที่  6  ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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ประเด็นที่  7  ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เช่น การให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

ประเด็นที่  8  ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่นอกเหนอืจาก 6 ประเด็นที่ประเมนิ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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6. ปฏิทินการประเมิน 

              คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบก าหนดปฏิทินด าเนินการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

    ปฏิทินการด าเนินการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ หมายเหตุ 

วันที ่๓ ม.ิย. 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วันที ่๑๒ ม.ิย. 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วันที ่๓๐ ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๑.๐๐น. 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุมครั้งที่ ๑ 

เพื่อด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ก าหนด วัน เวลา ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย (แบบประเมินฯ) 

- พิจารณาแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

วันที่ ๘ ต.ค.    

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อท าการประเมินและแสดง

ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 

วันที ่๑๐ ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ฝ่ายเลขานุการนัดประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดความคาดหวังต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

วันที่ ๒๒ ต.ค. 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งผลการประเมินตนเองคืนแก่ฝ่าย

เลขานุการ เพื่อรวบรวมและด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 

 

วันที ่๔ พ.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๓.๐๐น. 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุมครั้งที่ ๒ 

เพื่อด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- พิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ หมายเหตุ 

- พิจารณาผลการก าหนดความคาดหวังความคาดหวังต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่ ๓๐ พ.ย. 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๕.๐๐น. 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อจัดท ารายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) นัดประชุมคร้ังที่ ๓ 

 

วันที่ ๑๖ ธ.ค. 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอผลการ

ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

พิจารณา 

 

 

7. การด าเนินงาน 

    รายละเอียดการด าเนินงาน 

    7.1 ฝ่ายเลขานุการใช้แนวทางการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2559 โดยแบบประเมินที่

ก าหนดทั้งหมด 8 ประเด็น จ านวน 39 ข้อ 

    7.2 การเก็บข้อมูล จ านวนประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา     

จ านวน 20 คน 

    7.3 การวิเคราะหข์้อมูล โดยใช้โปรมแกรมส าเร็จรูป SPSS v.21  

    7.4 ค่าสถิตทิี่ใช ้ค่า x  และ S.D.  

    7.5 เกณฑก์ารประเมนิผลคะแนน  7 ระดับ ดังนี้ 

 N/A     ไม่มขี้อมูล 

 ระดับ 1    ยังไม่ได้ด าเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 ระดับ 2    เริ่มมแีนวคิดหรือริเริ่มมผีลการด าเนนิงาน 

 ระดับ 3    ปรับปรุงอกีเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคิด 

 ระดับ 4    ด าเนนิการได้ตามที่คาดคิด 

 ระดับ 5    ท าได้ดกีว่าที่คาดคิด 

 ระดับ 6    สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

 ระดับ 7    สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 

7.6 คณะกรรมการประเมินตนเองฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยเบื้องต้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจัดท ารายงานการตรวจสอบการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self-Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 
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7.7 กรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการตรวจสอบการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self-Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 

          7.8 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอผลการประเมิน

ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 
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บทที่ 3  

ผลการประเมิน 

คณะกรรมการฯ แจกแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยาแต่ละท่านเพื่อประเมินตนเองฯ รวมทั้งสิ้น 20 ท่าน ตอบแบบประเมินตนเองฯ ทั้งหมด 20 ท่าน 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผลการประเมินมดีังนี้ 

ประเด็นท่ี 1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 

รายการปฏิบัติ 
x  

(n=20) 

 

S.D. ความหมาย 

1.การพจิารณาคุณภาพแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 4.75 0.91 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

2.การพจิารณาข้อบังคับ ระเบียบที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 5.05 1.05 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

3.การพิจารณาตั้งหน่วยงาน การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ 

4.70 0.73 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

4.การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา 

รวมทั้งปริญญากิตติมศักดิ์ 

4.95 1.38 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

5.การพจิารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.83 1.76 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

6.การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ 

และกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

4.79 1.39 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

7.การพิจารณาข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

4.55 0.89 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

8.การพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ของ

มหาวิทยาลัย 

4.65 0.93 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

9.การพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ

บุคคลหนึ่งเพื่อท าการใดโดยเฉพาะ 

4.95 0.89 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

10.การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 5.05 1.64 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 4.83 0.36 
ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 
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ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. การพิจารณาระเบียบและข้อบังคับในบางครั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีโอกาสศึกษา    

ในเวลาค่อนข้างจ ากัด ควรใหเ้วลาและรายละเอียดมากขึน้ 

 

ประเด็นที่ 2  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทศิทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

รายการปฏิบัติ 
x  

(n=20) 

 

S.D. ความหมาย 

1. ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 

ข้ อบั งคับ ในการพัฒนามหาวิทยาลั ย  ตามมาตรา  6  แห่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่เชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

4.70 0.98 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

2. ระดับคุณภาพในการติดตามผลการด าเนินการตามการพัฒนา

ของสภามหาวิทยาลัย 

4.60 1.10 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

3. ระดับคุณภาพในการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการของสภา

มหาวิทยาลัย 

5.05 0.89 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

4. ระดับคุณภาพในการทบทวนและปรับปรุงของสภามหาวิทยาลัย 4.85 0.88 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 4.80 0.10 
ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 

 

ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับกลไกและกระบวนการในการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลรวมทั้งน าข้อมูลมาทบทวนเพื่อการปรับปรุงใหม้ากขึ้น 

2. สภามหาวิทยาลัยควรมีการติดตาม ก ากับนโยบายได้สม่ าเสมออย่างต่อเนื่องของการ

ด าเนินการในประเด็นนี้ แต่ในข้อที่ควรมีการด าเนินการให้มากขึ้น คือ ข้อที่ 2 ระดับคุณภาพในการ

ติดตามผลการด าเนินการตามการพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 
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ประเด็นที่ 3  สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

รายการปฏิบัติ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1.ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอ้บังคับของกระทรวงศึกษาธิการเพียงใด 

5.25 0.97 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

2.ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ และขอ้บังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงใด 

5.15 0.93 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.20 0.02 ท าไดด้ีกวา่ที่

คาดคิด 

 

ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. สภามหาวิทยาลัยได้ถือระเบียบ ข้อบังคับเป็นเรื่องส าคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

ประเด็นที่ 4  สภาสถาบันก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมาย   

รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1.ระดับความเหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of 

Care) 

5.16 1.55 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

2.ระดับความเหมาะสมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

5. 25 0.91 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

3 . ร ะ ดั บ ค ว าม เ หม า ะสม ใ น เ รื่ อ ง กา รปฏิ บั ติ ต ามกติ ก า 

 (Duty of Obedience) 

5.15 0.99 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

4.ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of 

Disclosure) 

5.20 1.01 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.19 0.30 
ท าไดด้ีกวา่ที่

คาดคิด 
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ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพท าให้การก ากับ ตดิตาม                  มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

 

ประเด็นท่ี 5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

 

S.D. ความหมาย 

1.การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของหลัก       

ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 

หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลัก

ความมสี่วนรว่ม หลักการกระจายอ านาจ  หลักนิตธิรรม หลักความ

เสมอภาคและหลักมุ่งเนน้ฉันทามติ 

5.40 0.94 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

2.ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล 

5. 15 1.09 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.28 0.11 
ท าไดด้ีกวา่ที่

คาดคิด 

 

ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานในทุกเรื่องตามหลักธรรมาภบิาลอย่างดเียี่ยม 
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ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

 

S.D. ความหมาย 

1.ศึกษาหาความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับมหาวิทยาลยั 5.30 1.13 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

5.40 0.99 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

3.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถามให้ค าแนะน า และ

อภิปรายในประเด็นต่างๆ 

5.25 0.97 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

4.แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่วางนโยบายก ากับ

และดูแลนโยบาย 

5.30 0.98 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

5.เสนอความคดิใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรอืขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้

มีความทันสมัย ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที 

5.30 0.92 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

6.เข้ารว่มประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 5.50 1.24 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

7.อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชุมล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมเสมอ 

5.15 1.23 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

8.เสนอความเหน็ข้อเสนอแนะสอดคลอ้งกับหัวขอ้วาระการประชุม 5.35 1.04 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

9.มีอสิระในการแสดงความคดิเห็นโดยมิตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ตา่ง

ตอบแทนใดๆ 

5.70 0.98 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

10.โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ก็ตั้งใจรับฟัง

เหตุผลของบุคคลอื่น 

5.55 1.00 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

11.ลงมตอิยา่งเป็นอิสระเพือ่ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั 5.65 1.09 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

12.ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัแม้ว่าจะอภิปรายไม่เห็น

ด้วยก็ตาม 

5.55 1.19 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

13.การประชุมแตล่ะครัง้ได้สาระและใช้เวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 5.35 1.09 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

14.มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพืน้ฐานการให้เกยีรตยิอมรับความ

คดิเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกนัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5.70 1.08 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 
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รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

 

S.D. ความหมาย 

15.การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  5.60 1.05 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

16. การแก้ปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 5.20 1.11 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

17. การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดในการ

บรหิารมหาวิทยาลัย  

5.20 1.11 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.44 0.10 
ท าไดด้ีกวา่ที่

คาดคิด 

 

ความคิดเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

- 

 

ประเด็นท่ี  7  ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เชน่ การให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา) 

1. การประชุมบางครั้งบางเรื่องรวดเร็วมากท าใหไ้ด้ข้อมูลไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรประกอบกับการ

สรุปเรื่องที่บางครั้งไม่ชัดเจนโดยไม่ได้ดงึประเด็นส าคัญขึ้นมา เป็นข้อจ ากัดที่ควรแก้ไข 

2. การเตรียมเอกสารส าคัญเพื่อการตัดสินใจในบางเรื่อง เอกสารประกอบมีรายละเอียดไม่

สมบูรณ์ครบถ้วน  

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมิได้มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในบางเรื่องโดยเฉพาะของหน่วยงาน

หรอืคณะ 

ประเด็นท่ี 8 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรได้มีการปรึกษาในกลุ่ม ตามสมควรเพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

2. สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดเรื่องที่เป็นนโยบาย หรือปัญหาส าคัญของมหาวิทยาลัยมา

ปรึกษาหารอื และบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์และสรุปผล 

ผลการประเมินของแต่ละประเด็นสรุปได้ดังน้ี 

 

ประเด็นท่ี 1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 

รายการปฏิบัติ 
x  

(n=20) 

 

S.D. ความหมาย 

1.การพจิารณาคุณภาพแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 4.75 0.91 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

2.การพจิารณาข้อบังคับ ระเบียบที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 5.05 1.05 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

3.การพิจารณาตั้งหน่วยงาน การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ 

4.70 0.73 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

4.การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา 

รวมทั้งปริญญากิตติมศักดิ์ 

4.95 1.38 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

5.การพจิารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.83 1.76 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

6.การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ 

และกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

4.79 1.39 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

7.การพิจารณาข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

4.55 0.89 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

8.การพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ของ

มหาวิทยาลัย 

4.65 0.93 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

9.การพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ

บุคคลหนึ่งเพื่อท าการใดโดยเฉพาะ 

4.95 0.89 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

10.การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 5.05 1.64 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 4.83 0.36 
ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 
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จากตารางประเด็นที่ 1 พบว่า สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติ โดยรวมด าเนินการได้ตามที่คาดคิด ( x  = 4.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ          

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของสภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 

จากมากไปหาน้อย พบว่า ผลการด าเนินการท าได้ดีกว่าที่คาดคิด จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่          

1.) การพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 2) 2.) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย (ข้อ 10) ผลการด าเนินการได้ตามที่คาดคิด จ านวน 8 ประเด็น ได้แก่ 1.) 

การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา รวมทั้งปริญญากิตติมศักดิ์ (ข้อ 4) 2.) 

การพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรอืบุคคลหนึ่งเพื่อท าการใดโดยเฉพาะ (ข้อ 

9) 3.) การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ข้อ 5) 4.) การพิจารณา

แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ และกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย (ข้อ 6) 5.) การพิจารณาคุณภาพแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ข้อ 1) 6.) การ

พิจารณาตั้งหนว่ยงาน การแบ่งหนว่ยงานในส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ (ข้อ 3) 7.) การพิจารณา

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ข้อ 8) 8.) การพิจารณาข้อบังคับหรือ

ระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการคลัง ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ (ข้อ 7) ตามล าดับ  

 

หมายเหตุ         หมายถึง คะแนนสูงสุดและต่ าสุด 

                      หมายถึง มีคา่ S.D. สูงควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. การพิจารณาระเบียบและข้อบังคับในบางครั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีโอกาสศึกษา    

ในเวลาค่อนข้างจ ากัด ควรใหเ้วลาและรายละเอียดมากขึน้ 
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ประเด็นที่ 2  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทศิทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 

ข้ อบั งคับ ในการพัฒนามหาวิทยาลั ย  ตามมาตรา  6  แห่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่เชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

4.70 0.98 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

2. ระดับคุณภาพในการติดตามผลการด าเนินการตามการพัฒนา

ของสภามหาวิทยาลัย 

4.60 1.10 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

3. ระดับคุณภาพในการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการของสภา

มหาวิทยาลัย 

5.05 0.89 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

4. ระดับคุณภาพในการทบทวนและปรับปรุงของสภามหาวิทยาลัย 4.85 0.88 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 4.80 0.10 
ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 

 

จากตารางประเด็นที่ 2 พบว่า สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ โดยด าเนินการได้ตามที่คาดคิด ( x  = 4.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยของสภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ จากมากไปหา

น้อย พบว่า ผลการด าเนินการท าได้ดีกว่าที่คาดคดิ จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ 1.)ระดับคุณภาพในการ

ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 3) ผลการด าเนินการได้ตามที่คาดคิด 

จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.) ระดับคุณภาพในการทบทวนและปรับปรุงของสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 4) 

2.) ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่เชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ข้อ 1) 3.) ระดับคุณภาพในการติดตาม

ผลการด าเนนิการตามการพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 2) ตามล าดับ 

 

หมายเหตุ         หมายถึง คะแนนสูงสุดและต่ าสุด 
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ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับกลไกและกระบวนการในการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลรวมทั้งน าข้อมูลมาทบทวนเพื่อการปรับปรุงใหม้ากขึ้น 

2. สภามหาวิทยาลัยควรมีการติดตาม ก ากับนโยบายได้สม่ าเสมออย่างต่อเนื่องของการ

ด าเนินการในประเด็นนี้ แต่ในข้อที่ควรมีการด าเนินการให้มากขึ้น คือ ข้อที่ 2 ระดับคุณภาพในการ

ติดตามผลการด าเนินการตามการพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นที่ 3  สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1.ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอ้บังคับของกระทรวงศึกษาธิการเพียงใด 

5.25 0.97 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

2.ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ และขอ้บังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงใด 

5.15 0.93 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.20 0.02 ท าไดด้ีกวา่ที่

คาดคิด 

 

จากตารางประเด็นที่ 3 พบ ว่าสภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของตน้สังกัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรวมท าได้ดีกว่าที่คาดคิด ( x  = 5.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของสภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จากมากไปหาน้อย พบว่าผลการด าเนินงานท าได้ดีกว่าที่คาดคิด ทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่    

1.) ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบั ติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

กระทรวงศึกษาธิการเพียงใด (ข้อ 1) 2.) ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผา่นมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ และขอ้บังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงใด (ข้อ 2) ตามล าดับ 

หมายเหตุ         หมายถึง คะแนนสูงสุดและต่ าสุด 
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ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. สภามหาวิทยาลัยได้ถือระเบียบ ข้อบังคับเป็นเรื่องส าคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

ประเด็นที่ 4  สภาสถาบันก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมาย   

รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

 
S.D. ความหมาย 

1.ระดับความเหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of 

Care) 

5.16 1.55 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

2.ระดับความเหมาะสมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

5. 25 0.91 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

3 . ร ะ ดั บ ค ว าม เ หม า ะสม ใ น เ รื่ อ ง กา รปฏิ บั ติ ต ามกติ ก า 

 (Duty of Obedience) 

5.15 0.99 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

4.ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of 

Disclosure) 

5.20 1.01 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.19 0.30 
ท าไดด้ีกวา่ที่

คาดคิด 

 

จากตารางประเด็นที่ 4 พบว่า สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

ให้บรรลุเป้าหมาย โดยรวมท าได้ดีกว่าท่ีคาดคดิ ( x  = 5.19) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยของสภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย       

จากมากไปหาน้อย พบว่า โดยรวมท าได้ดีกว่าที่คาดคิด ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ 1.) ระดับความ

เหมาะสมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty) (ข้อ 2)           

2.) ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) (ข้อ 4) 3.) ระดับความ

เหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) (ข้อ 1) 4.)ระดับความเหมาะสมในเรื่องการ

ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience (ข้อ 3) ตามล าดับ 

 

หมายเหตุ         หมายถึง คะแนนสูงสุดและต่ าสุด 
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ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพท าใหก้ารก ากับ ติดตามมปีระสิทธิภาพ

เพิ่มขึน้เชน่กัน 

  

ประเด็นท่ี 5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1.การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของหลัก       

ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 

หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลัก

ความมสี่วนรว่ม หลักการกระจายอ านาจ  หลักนิตธิรรม หลักความ

เสมอภาคและหลักมุ่งเนน้ฉันทามติ 

5.40 0.94 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

2.ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล 

5. 15 1.09 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.28 0.11 
ท าไดด้ีกวา่ที่

คาดคิด 

 

จากตารางประเด็นที่ 5 พบว่า สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผลการ

ด าเนินงาน โดยรวมท าได้ดีกว่าที่คาดคิด ( x  = 5.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยของการด าเนินงานโดยสภาสถาบันด าเนินงานโดยหลักธรรมาภิบาล จากมากไปหาน้อย พบว่า 

ท าได้ดีกว่าที่คาดคิด ทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ 1.) การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐาน

ของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง     

หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม 

หลักความเสมอภาคและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (ข้อ 1) 2.) ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ข้อ 2) 

ตามล าดับ 

หมายเหตุ         หมายถึง คะแนนสูงสุดและต่ าสุด 

ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานในทุกเรื่องตามหลักธรรมาภบิาลอย่างดเียี่ยม 
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ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1.ศึกษาหาความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับมหาวิทยาลยั 5.30 1.13 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

5.40 0.99 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

3.ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถามให้ค าแนะน า และ

อภิปรายในประเด็นต่างๆ 

5.25 0.97 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

4.แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่วางนโยบายก ากับ

และดูแลนโยบาย 

5.30 0.98 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

5.เสนอความคดิใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรอืขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้

มีความทันสมัย ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที 

5.30 0.92 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

6.เข้ารว่มประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 5.50 1.24 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

7.อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชุมล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมเสมอ 

5.15 1.23 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

8.เสนอความเหน็ข้อเสนอแนะสอดคลอ้งกับหัวขอ้วาระการประชุม 5.35 1.04 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

9.มีอสิระในการแสดงความคดิเห็นโดยมิตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ตา่ง

ตอบแทนใดๆ 

5.70 0.98 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

10.โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ก็ตั้งใจรับฟัง

เหตุผลของบุคคลอื่น 

5.55 1.00 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

11.ลงมตอิยา่งเป็นอิสระเพือ่ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั 5.65 1.09 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

12.ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัแม้ว่าจะอภิปรายไม่เห็น

ด้วยก็ตาม 

5.55 1.19 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

13.การประชุมแตล่ะครัง้ได้สาระและใช้เวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 5.35 1.09 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

14.มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพืน้ฐานการให้เกยีรตยิอมรับความ

คดิเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกนัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5.70 1.08 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 
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รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

15.การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  5.60 1.05 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

16. การแก้ปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 5.20 1.11 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

17. การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดในการ

บรหิารมหาวิทยาลัย  

5.20 1.11 ท าได้ดีกวา่ที่

คาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.44 0.10 
ท าไดด้ีกวา่ที่

คาดคิด 

จากตารางประเด็นที่ 6 พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยรวมท าได้ดีกว่าที่คาดคิด ( x  = 5.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากมากไปหาน้อย พบว่า โดยรวมท าได้

ดีกว่าท่ีคาดคดิ ทั้ง 17 ประเด็น ได้แก่ 1.) มีอิสระในการแสดงความคดิเห็นโดยมิตกอยู่ภายใตผ้ลประโยชน์

ต่างตอบแทนใดๆ (ข้อ 9) 1.) มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นที่

แตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 14) 2.)ลงมติอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย (ข้อ 11) 3.) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  (ข้อ 15)           

4.) โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิ่งที่ เห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ก็ตั้งใจรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่น  (ข้อ 10)            

4.) ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม้ว่าจะอภิปรายไม่เห็นด้วยก็ตาม (ข้อ 12) 5.) เข้าร่วมประชุม

สภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ (ข้อ 6) 6.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ      

สภามหาวิทยาลัย (ข้อ 2) 7.) เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับหัวข้อวาระการประชุม (ข้อ 8)            

7.) การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อ 13) 8.) ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (ข้อ 1) 8.) แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่วางนโยบายก ากับและดูแล

นโยบาย (ข้อ 4) 8.) เสนอความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย 

ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที (ข้อ 5) 9.) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถามให้ค าแนะน า           

และอภิปรายในประเด็นต่างๆ (ข้อ 3) 10.) การแก้ปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย (ข้อ 16) 10.) การเปิด

โอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัย  (ข้อ 17) 11.)อ่านและศึกษาวาระ

ต่างๆในแฟม้การประชุมล่วงหน้ากอ่นการประชุมเสมอ (ข้อ 7) ตามล าดับ 

หมายเหตุ         หมายถึง คะแนนสูงสุดและต่ าสุด 

                       หมายถึง มีคา่ S.D. สูงควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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ความคิดเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

- 

 

ประเด็นท่ี  7  ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เชน่ การให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา) 

1. การประชุมบางครั้งบางเรื่องรวดเร็วมากท าใหไ้ด้ข้อมูลไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรประกอบกับการ

สรุปเรื่องที่บางครั้งไม่ชัดเจนโดยไม่ได้ดงึประเด็นส าคัญขึ้นมา เป็นข้อจ ากัดที่ควรแก้ไข 

2. การเตรียมเอกสารส าคัญเพื่อการตัดสินใจในบางเรื่อง เอกสารประกอบมีรายละเอียดไม่

สมบูรณ์ครบถ้วน  

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมิได้มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในบางเรื่องโดยเฉพาะของหน่วยงาน

หรอืคณะ 

ประเด็นท่ี 8 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรได้มีการปรึกษาในกลุ่ม ตามสมควรเพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

2. สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดเรื่องที่เป็นนโยบาย หรือปัญหาส าคัญของมหาวิทยาลัยมา

ปรึกษาหารอื และบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง 
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สรุปคะแนนในภาพรวมทั้งหมดเรยีงจากคะแนนการประเมินสูงสุด 

 

ล าดับที่ รายการปฏิบัติ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1. ประเด็นที่ 6  การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองในฐานะกรรมการสภา
มหาวทิยาลัย 

5.44 0.10 

 

ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

2. ประเด็นที่ 5  สภาสถาบันด าเนนิงานโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 5.28 0.11 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

3. ประเด็นท่ี 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของตน้
สังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

5.20 0.02 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

4. ประเด็นท่ี 4  สภาสถาบันก ากับ  ตดิตาม  การด าเนนิงานของ
สถาบันอุดมศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย     

5.19 0.30 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5. ประเด็นท่ี 1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดในพระราชบัญญัต ิ

4.83 0.36 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

6. ประเด็นท่ี 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ 

4.80 0.10 ด าเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

ค่าเฉลี่ย 5.12 0.13 
ท าไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 

 

หมายเหตุ         หมายถึง คะแนนสูงสุดและต่ าสุด 

 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ    

 ระดับ 1    ยังไม่ได้ด าเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 ระดับ 2    เริ่มมแีนวคิดหรือริเริ่มมผีลการด าเนนิงาน 

 ระดับ 3    ปรับปรุงอกีเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคิด 

 ระดับ 4    ด าเนนิการได้ตามที่คาดคิด 

 ระดับ 5    ท าได้ดกีว่าที่คาดคิด 

 ระดับ 6    สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

 ระดับ 7    สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 
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การเปรยีบเทยีบผลประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยากับปีที่ผ่านมา 

การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

ปีการศึกษา 2554 ถึง ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2554 

 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

ม ี ไม่มี 

1. การก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน √ 
 

2. ระบบกลไกลในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน √  

3. การตดิตามผลการด าเนนิงานที่ส าคัญ √ 
 

4. ระบบและกลไกลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย √ 
 

5. การวิเคราะหค์วามสม่ าเสมอของการประชุมและจ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม √ 
 

6. การสังเคราะหม์ตหิรอืนโยบาย √ 
 

7. ภารกิจอื่น ๆ √ 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1-2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ

ด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

สรุปผลการประเมิน 

สภามหาวิทยาลัยพะเยามีผลการด าเนินงานครบทั้ง 6 ประเด็น ผลการประเมินเท่ากับ 5 

คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2555-2557 

 

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศกึษา 2555 ปีการศกึษา 2556 ปีการศกึษา 2557 

x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมนิ 

x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมนิ 

x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมนิ 

 

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันท าพันธกิจ

ครบถ้วนตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดใน

พระราชบัญญัต ิ

4.42 ด ี 4.37 ด ี 4.36 ด ี

 

ประเด็นที่  2 สภาสถาบันก าหนด

ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ 

4.39 ด ี 4.45 ด ี 4.35 ด ี

 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตาม

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้น

สังกัดและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.73 ดีมาก 4.65 ดีมาก 4.60 ดีมาก 

 

ประเด็นที่  4  สภาสถาบันก ากับ 

ติ ด ต า ม  ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง

สถาบันอุดมศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย 

4.11 ด ี 4.35 ด ี 4.19 ด ี

 

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนินงาน

โดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 
4.80 ดีมาก 4.90 ดีมาก 4.48 ด ี

 

ประเด็นที่  6 การปฏิบัติหน้าท่ีของ

ตน เ อ ง ใ น ฐ า น ะ ก ร ร มก า ร ส ภ า

มหาวทิยาลัย 

4.67 ดีมาก 4.59 ดีมาก 4.62 ดีมาก 

 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.52 ดีมาก 4.55 ดีมาก 4.43 ด ี  

 

เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับน้อยที่สุด/  

ไม่เคย 

ระดับน้อย/      

นาน ๆ ครั้ง 

ระดับปานกลาง ระดับมาก/

บ่อยครั้ง 

ระดับมากที่สุด/

บ่อยที่สุด 
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ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2558-2560 

 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ    

 ระดับ 1    ยังไม่ได้ด าเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 ระดับ 2    เริ่มมแีนวคิดหรือริเริ่มมผีลการด าเนนิงาน 

 ระดับ 3    ปรับปรุงอกีเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคิด 

 ระดับ 4    ด าเนนิการได้ตามที่คาดคิด 

 ระดับ 5    ท าได้ดกีว่าที่คาดคิด 

 ระดับ 6    สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

 ระดับ 7    สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 

x  
(n=19) 

ผลการ

ประเมนิ 
x  

(n=19) 

ผลการ

ประเมนิ 
x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมนิ 

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันท าพันธกิจ

ครบถ้วนตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดใน

พระราชบัญญัต ิ

4.92 ด าเนนิการ

ได้ตามท่ี

คาดคิด 

4.87 ด าเนนิการ

ได้ตามท่ี

คาดคิด 

4.83 ด าเนินการ

ได้ตามที่

คาดคิด 

ประเด็นที่  2 สภาสถาบันก าหนด

ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ 

4.93 ด าเนนิการ

ได้ตามท่ี

คาดคิด 

4.80 ด าเนนิการ

ได้ตามท่ี

คาดคิด 

4.80 ด าเนินการ

ได้ตามที่

คาดคิด 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตาม

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้น

สังกัดและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.45 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5.08 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5.20 ท าไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 

ประเด็นที่  4  สภาสถาบันก ากับ 

ติ ด ต า ม  ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง

สถาบันอุดมศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย 

5.47 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5.25 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5.19 ท าไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนินงาน

โดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 

5.42 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5.42 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5.28 ท าไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 

ประเด็นที่  6 การปฏิบัติหน้าท่ีของ

ตน เ อ ง ใ น ฐ า น ะ ก ร รมก า ร ส ภ า

มหาวทิยาลัย 

5.42 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5.44 ท าได้ดีกวา่ 

ท่ีคาดคิด 

5.44 ท าไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 5.24 ท าไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 

5.14 ท าไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 

5.12 ท าไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 
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หมายเหตุ  

1. ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกของการประเมินมีเกณฑ์การประเมินแตกต่างจากปีอื่น 

2. ปีการศึกษา 2555-2557 ประเมินตามเกณฑ ์สกอ.และสมศ. เกณฑก์ารประเมนิ คะแนน 1-5 

3. ปีการศึกษา 2558-2560 ประเมินตามเกณฑ ์CUPT QA เกณฑป์ระเมิน คะแนน 1-7 

4. ทั้ง 3 เกณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมากจึงไม่สามารถท ามาเปรียบเทียบกันได้ แต่อาจใช้

ประโยชน์เพื่อเปรียบเทียบในการปรับปรุงการด าเนนิงาน 
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มติและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา (ปีการศึกษา 2560) 

1. การด าเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 ได้ส่ง

แบบสอบถามให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 20 ชุด และได้รับการตอบแบบสอบถาม

กลับคืน จ านวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งแสดงถึงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

2. ภาพรวมของการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ประเด็น เท่ากับ 5.12

หมายความว่าท ำได้ดีกว่ำท่ีคำดคดิ 

3. ผลการประเมินบางประเด็นที่นา่พิจารณามีดังนี้ 

 3.1 ค่าเฉลี่ยในการประเมินประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 เท่ากับ 4.83 และ 4.80 ยังไม่

บรรลุผลเป้าหมายที่ตัง้ไว้คือ 5.00 (ท าได้ดกีว่าที่คาดคิด) ซึ่งผลการประเมินในทั้ง 2 ประเด็น เหมอืนกับ

ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 สภามหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใหค้ณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าใจที่ตรงกัน และมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 3.2 เนื่องจากในภาพรวมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมด 20 ท่าน (n=20) มี 2 

ท่าน (n=2) เห็นว่าภาพรวมอยู่ในระดับ 3 (ปรับปรุงอีกเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคิด) มี 6 ท่าน (n=6) 

มีความเห็นว่าภาพรวมอยู่ในระดับ 4 (ด าเนินการได้ตามที่คาดคิด) มี 7 ท่าน (n=7) มีความเห็นว่า

ภาพรวมอยู่ในระดับ 5 (ท าได้ดีกว่าที่คาดคิด) และอีก 3 ท่าน (n=3) เห็นว่าภาพรวมอยู่ในระดับ 6 

(สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้) เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินในภาพรวมจากกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศกึษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 มีแนวโน้มที่ดขีึน้ ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทยีบผลการประเมินในภาพรวมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ระหว่างปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

 

ผลการประเมินในภาพรวม

จากกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2559 

(n=19) 

ผลการประเมินในภาพรวม

จากกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2560 

(n=20) 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

ต้องปรับปรุงอย่างเร่งดว่น 

- - 

ระดับ 2 เริ่มมแีนวคิดหรอืริเริ่ม 

มีผลการด าเนินงาน 

- - 

ระดับ 3 ปรับปรุงอกีเล็กน้อย 

จะได้ผลตามที่คาดคิด 

3 คน 2 คน 

ระดับ 4 ด าเนนิการได้ตามที่คาดคิด 6 คน 6 คน 

ระดับ 5 ท าได้ดกีว่าที่คาดคิด 7 คน 9 คน 

ระดับ 6 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ระดับประเทศได้ 

3 คน 3 คน 

ระดับ 7 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ระดับนานาชาติได้ 

- - 

นอกจากนีผ้ลการประเมินในประเด็นย่อยและบางประเด็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังมี

ความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. มีค่าสูง) อาจเป็นเพราะว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีโอกาสในการ

รับรู้ผลการด าเนินงานที่อาจแตกต่างกัน สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยจึงควรสร้างโอกาสให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรู้ผลการด าเนินงานในประเด็นที่ยังมคีวามหลากหลายนีเ้พิ่มเติม 

4. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2560 มีค่าความคาดหวัง

หรอืค่าเป้าหมายคือ  

4.1 มีระบบและกลไกการประเมนิบทบาทหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย 

4.2 มีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

4.3 ผลการด าเนนิงานท าได้ดีกว่าที่คาดคิด 

 ผลการประเมินจะเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประเมินบทบาทหน้าที่ของ   

สภามหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนดและมีผลการด าเนินงานท าได้ดีกว่าที่คาดคิด 

สรุปผลการประเมินบรรลุตามความคาดหวังหรอืเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
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ผลการก าหนดความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในคราวประชมุครั้งท่ี 144 (14/2561) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

 

ความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประเมินตนเองของ         

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 115 (16/2559) เมื่อวันที่ 7 

ธันวาคม 2559 ในการเสนอความคิดเห็นร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่ามีความคาดหวังต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างไร เพื่อประกอบการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี ้

1. การก าหนดนโยบาย เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผนและมีการติดตามอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานที่ชัดเจนตาม PDCA Cycle 

2. การปรับระบบและกลไกเพื่อให้การท างานให้เร็วขึ้น โดยจะลดขั้นตอนในบางเรื่อง

เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการท างานได้รวดเร็วขึน้ ยกตัวอย่าง เชน่ เรื่องการท า MOU 

กับต่างประเทศ  

3. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดหา

ทรัพยากรหรอือ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

4. การใช้ความเช่ียวชาญในแต่ละศาสตร์ของคณะกรรมการเพื่อ ให้ข้อเสนอแนะในการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย เชน่ Thailand 4.0 

5. การมีนักกฎหมายที่มีความเช่ียวชาญในสภามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการพิจารณา

ความถูกต้องของกฎ ระเบียบ และรวดเร็วขึน้ในการพิจารณา (ถูกต้องและคล่องตัว) 

6. การประเมนิกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นภาพรวมและที่เป็นรายบุคคล 

7. การก าหนดกรอบอ านาจและภาระหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่าย

บริหารมหาวิทยาลัย 

8. การให้คณบดีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อเป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะผู้บริหาร 

9. การช้ีแนะแนวทางส าหรับอนาคตอันใกล้กรณีจ านวนนิสติที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว 

10. การได้มีโอกาสพูดคุยในบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการเสนอความคิดเห็นร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่า

มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างไร ที่ได้เสนอไว้เพื่อประกอบการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2558 ข้างต้น สภามหาวิทยาลัยได้

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในบางเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะในบางเรื่องที่

ยังไม่ได้ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ จงึเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

 

ความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 144(14/2561) เมื่อวันที่ 10 

ตุลาคม 2561 ในการเสนอความคิดเห็นร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่ามีความคาดหวังต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาอย่างไร เพิ่มเติมจากประเด็นที่ 3  “การประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดหาทรัพยากรหรืออ านวยความสะดวกใน

การด าเนินงานด้านต่าง ๆ” เพื่อประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

การศกึษา 2560 สรุปได้ดังนี ้ 

1. สนับสนุนให้คณะมีสว่นร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น เชน่ แหล่งฝกึภาคปฏิบัติของนสิิต 

2. การแก้ปัญหาจ านวนนิสติลดลง 
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บทที่ 5 

ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ได้มีมติ 

เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, 

SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2560 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ด าเนนิการดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยพะเยาควรมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนให้มากขึ้น การเผยแพร่ผล      

การด าเนินงานด้านข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการ ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการแก้ปัญหาจ านวน

นิสติที่ลดลง 

2. ผลการประเมินในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ เสนอให้มหาวิทยาลัยคิดค่า Mean ค่า Median   

ค่า Mode และ Interquartile Range ในแต่ละประเด็นหลักและประเด็นย่อย จะท าให้ผลการประเมิน      

มีความนา่เชื่อถือมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัพะเยา 

 พ.ศ. 2553 (มาตราที่เกี่ยวข้อง) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่องนโยบายการก ากบัดูแลของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 
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ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา ท่ี 1573/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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แบบประเมินตนเองของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

  



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2560 
72 

 

 

แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ค าชี้แจง 

1. วัตถุประสงค์การประเมิน 

แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีเ้พื่อน าผลที่ได้ไปใช้ส าหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัยและส่วนอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นข้อมูลอันเป็นผลการประเมินนี้

ยังสามารถน าไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้อกีด้วย 

2. ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นหลักในการประเมินที่จะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ท าการประเมิน                      

ประกอบด้วย 7  ประเด็นหลัก 

ประเด็นที่  1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

จ านวน  10 ข้อ 

ประเด็นที่  2  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ

จ านวน  4 ข้อ 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จ านวน  2  ข้อ 

ประเด็นที่  4  สภาสถาบันก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของสถานบันอุดมศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมาย  จ านวน 4  ข้อ 

1. ระดับความเหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  

2. ระดับความเหมาะสมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร  

    (Duty of Loyalty)  

3. ระดับความเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  

4. ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)   

ส าหรับคณะกรรมการ   

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประเด็นท่ี  5 สภาสถาบันด าเนนิงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล  จ านวน  2  ข้อ 

ประเด็นท่ี  6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 17 ข้อ 

ประเด็นท่ี  7 ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

ประเด็นท่ี  8 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

3. ข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 รายงานผลการด าเนนิงานของสภามหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2559  

4. ลักษณะและวิธีท าแบบประเมิน 

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ที่จัดเรียงไว้ตามข้อค าถาม            

แต่ละข้อ จึงขอให้ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใส่เครื่องหมาย ตรงกับ ระดับความ

คิดเห็นของท่าน ในแต่ละข้อค าถามลงในช่องว่างของแบบประเมินที่จัดไว้ในข้อในลักษณะการปฏิบัติ

จรงิ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจที่ควรจะเป็น ซึ่งแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ความหมาย 

N/A ไม่มขี้อมูล 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

ระดับ 2 เริ่มมแีนวคิดหรือริเริ่มมผีลการด าเนนิงาน 

ระดับ 3 ปรับปรุงอกีเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคิด 

ระดับ 4 ด าเนนิการได้ตามที่คาดคิด 

ระดับ 5 ท าได้ดกีว่าที่คาดคิด 

ระดับ 6 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

ระดับ  7 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 
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ประเด็นที่ 1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ  

จ านวน  10  ข้อ   

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
 ระดับการปฏิบัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 การพิจารณาคุณภาพแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

        

2 การพิจารณาข้อบั งคับ  ระ เบียบที่ เสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

        

3 การพจิารณาตั้งหน่วยงาน การแบง่หน่วยงานในส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

        

4 การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร 

อนุปรญิญา รวมทั้งปริญญากิตติมศักดิ์ 

        

5 การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 

        

6 การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนต าแหน่งทาง

วิชาการ และกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย 

        

7 การพิจารณาข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการเงินและ

การคลัง ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

        

8 การพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของมหาวิทยาลัย 

        

9 ก า ร พิ จ า ร ณ า ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่ ง เพื่ อท าการใด

โดยเฉพาะ 

        

10 การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย         

ประเด็นท่ี 1 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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ประเด็นท่ี 2  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทศิทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

จ านวน 4 ข้อ     

ประเด็นท่ี 2 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

ประเด็นท่ี 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จ านวน  2  ข้อ   

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ
   ระดับการปฏบิัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ท่านคดิวา่ในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถอืปฏบัิตติาม

กฎระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการเพยีงใด 

        

2 ท่านคดิวา่ในรอบปีท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถอืปฏบัิตติาม

กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพยีงใด 

        

 

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
   ระดับการปฏิบัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ

นโยบาย ข้อบังคับในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 

6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาและแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม 

        

2 ระดับคุณภาพในการติดตามผลการด าเนินการตามการ

พัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

        

3 ระดับคุณภาพในการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ

ของสภามหาวิทยาลัย 

        

4 ระดับคุณภาพในการทบทวนและปรับปรุงของสภา

มหาวิทยาลัย  
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ประเด็นท่ี 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ประเด็นที่ 4  สภาสถาบันก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของสถานบันอุดมศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมาย  จ านวน 4 ข้อ    

ประเด็นท่ี 4 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
   ระดับการปฏิบัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ระดับความเหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง 

(Duty of Care) 

        

2 ระดับความเหมาะสมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

        

3 ระดับความเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัตติามกติกา (Duty 

of Obedience) 

        

4 ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใสเปิดเผย 

(Duty of Disclosure)   
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ประเด็นท่ี 5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 2 ข้อ  

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
   ระดับการปฏิบัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของ

หลักธรรมาธิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล 

หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ

รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 

หลักการกระจายอ านาจ  หลักนิติธรรม หลักความเสมอ

ภาคและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

        

2 ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

        

ประเด็นที่ 5 ความคดิเห็นอืน่ ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….......................................... 

 

ประเด็นท่ี 6  การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 17 ข้อ   

ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
 ระดับการปฏิบัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ศึกษาหาความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับมหาวิทยาลัย         

2 
มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

        

3 
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถามให้ค าแนะน า 

และอภิปรายในประเด็นต่างๆ 

        

4 
แสดงบทบาทช่วยใหส้ภามหาวิทยาลยัท าหน้าที่วาง

นโยบายก ากับและดูแลนโยบาย 

        

5 

เสนอความคดิใหม่ๆ ในการแกป้ัญหาหรอืขับเคลื่อน

มหาวิทยาลยัให้มีความทนัสมยั ตอบสนองสังคมให้

ทันท่วงท ี
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ข้อที่ รายการปฏิบตั ิ
 ระดับการปฏิบัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

6 เข้ารว่มประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ         

7 
อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชุมล่วงหน้ากอ่น

การประชุมเสมอ 

        

8 
เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับหัวข้อวาระการ

ประชุม 

        

9 
มีอิสระในการแสดงความคดิเห็นโดยมติกอยูภ่ายใต้

ผลประโยชนต์่างตอบแทนใดๆ 

        

10 
โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิง่ที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ก็

ตั้งใจรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่น 

        

11 ลงมติอยา่งเป็นอิสระเพือ่ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั         

12 
ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัแม้ว่าจะ

อภิปรายไม่เหน็ด้วยก็ตาม 

        

13 การประ ชุมแต่ละครั้ ง ได้สาระและใ ช้ เวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

        

14 มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติ

ยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

        

15 การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

        

16 การแก้ปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย         

17 การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดใน

การบรหิารมหาวิทยาลัย  

        

ประเด็นท่ี  6  ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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ประเด็นท่ี  7  ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เช่น การให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

ประเด็นท่ี  8  ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 6 ประเด็นท่ีประเมิน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

โทร 0-5446-6666 ตอ่ 1007-1008 

โทรสาร 0-5446-6703 
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หนังสือโปรดเกล้า ฯ  

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวทิยาลัยพะเยา 
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หนังสือโปรดเกล้า ฯ  

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา ท่ี 2764/2559 

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาพนักงาน 

และรองประธานสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา ท่ี 1693/2556 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลัย

พะเยาประเภทอาจารย์ 
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