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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปกีารศึกษา 2561 

สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2554 จนกระทั่งปีการศึกษา 2561 มีการปรับเปลี่ยนวธิีการประเมินรวม 3 ครั้ง คอื 

1. ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกของการประเมินมเีกณฑ์การประเมินแตกต่างจากปีอ่ืน 

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

1-5 

3. ปีการศึกษา 2558-2561 ประเมินตามเกณฑ์ CUPT QA เกณฑ์ประเมิน คะแนน 1-7 

 ทั้ง 3 เกณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมากจึงไม่สามารถท ามาเปรียบเทียบกันได้ แต่อาจใช้

ประโยชน์เพ่ือเปรียบเทียบในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ส าหรับปีการศึกษา 2561 นี้ สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินตนเองตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559         

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ที่ได้ใช้ระบบนีโ้ดยมีค่าความคาดหวัง

หรือคา่เป้าหมายคือ  

1. มีระบบและกลไกการประเมินบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

3. ผลการด าเนินงานมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

ประเด็นการประเมิน รวม 7 ประเด็น 

ประเด็นที ่1 สภาสถาบันท าพันธกจิครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ       

(10 ขอ้) 

ประเด็นที ่2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร ์ทิศทาง ก ากับนโยบาย ขอ้บังคับ ระเบียบ (4 ขอ้)              
ประเด็นที ่3 สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

(2 ขอ้) 

ประเด็นที ่4 สภาสถาบันก ากับ ตดิตาม การด าเนนิงานของสภาสถาบนัอุดมศกึษาให้บรรลุ

เป้าหมาย (4 ขอ้)  

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (2 ขอ้) 

ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (17 ขอ้) 

ประเด็นที่ 7 สภาสถาบันด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน

การปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน (9 ขอ้)   
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คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในคราว

ประชุม ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มหัวข้อใน 

“ร่าง” แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยให้เพิ่มประเด็น

การประเมิน จากเดิม 8 ประเด็น เป็น 9 ประเด็น โดยให้เพิ่มประเด็นที่ 7 “สภาสถาบันด าเนินการเพื่อ

สนองต่อความคาดหวังของผู้บริหารมหาวทิยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน” จ านวน 10 ขอ้ 

เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นของการประเมิน ต่อมาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 22 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขขอ้ค าถามในประเด็นที่ 7 “สภาสถาบัน

ด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน” 

โดยน ารายงานความคาดหวังในการปฎิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาโดยคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 มาเป็นประเด็นค าถาม จ านวน 9 ข้อ นอกจากนีใ้ห้ย้าย

ค าถามปลายเปิดจากเดิม ประเด็นที่ 7 “ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยา (เช่น การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา )” เป็น

ประเด็นที่ 8 และให้ย้ายค าถามปลายเปิดจากเดิม ประเด็นที่ 8 “ความคิดเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเสนอแนะ” เป็นประเด็นที่ 9 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ    

 ระดับ 1   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 ระดับ 2   มีการด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราว 

 ระดับ 3   มีการด าเนินการอยา่งสม่ าเสมอ 

 ระดับ 4  มีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 

 ระดับ 5   มีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

 ระดับ 6   มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

 ระดับ 7  มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
3 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561                      

ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับ

ค าอธิบายความหมายของระดับคะแนน ดังนี ้ 

ระดับ

คะแนน 

ความหมาย 

(เดิม) 

ความหมาย 

(ใหม่) 

N/A ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ระดับ 2 เริ่มมีแนวคิดหรือริเริ่มมีผลการด าเนินงาน มีการด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราว 

ระดับ 3 ปรับปรุงอีกเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคิด มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับ 4 ด าเนินการได้ตามที่คาดคิด มีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 5 ท าได้ดีกว่าที่คาดคิด มีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

ระดับ 6 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ระดับประเทศได้ 

ระดับ  7 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับ

นานาชาติได้ 

 

วิธกีารประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปกีารศึกษา 2561 ได้ส่งแบบ

ประเมินตนเองให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 20 ท่าน และได้รับการตอบแบบประเมิน

ตนเองกลับคนื ทั้งหมดจ านวน 20 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 100 
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ผลการประเมิน (ปีการศกึษา 2561) 

สรุปคะแนนในภาพรวมท้ังหมดเรียงจากคะแนนการประเมินสงูสุด 

ล าดับที่ รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. 
ประเด็นที่ 4  สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย     
5.39 0.14 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

2. 
ประเด็นที่ 6  การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  
5.27 0.15 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

3. 
ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของ

ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
5.25 0.03 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

4. ประเด็นที่ 5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 5.25 0.02 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

5. 
ประเด็นที่ 7 สภาสถาบันด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวัง

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน 
4.76 0.16 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

6. 
ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ

นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
4.75 0.10 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

7. 
ประเด็นที่ 1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่

ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
4.56 0.31 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ย 5.03 0.10 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 

 

หมายเหตุ         หมายถงึ คะแนนสงูสดุและต่ าสุด 

 

 ผลการประเมินปรากฎว่าสภามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประเมินบทบาทหน้าที่ของ   

สภามหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม จนสามารถด าเนินการให้ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ                  

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

 นอกจากนั้นในแต่ละประเด็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะดัง

รายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบเป็นแนวทางให้การด าเนินงานในปีต่อไปให้ประสบ

ผลส าเร็จสูงขึ้นอกีด้วย  
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บทที่ 1 

บทน า 

1. อ านาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 19 ให้สภามหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย 

1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสี่คน ซ่ึงจะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) อธกิารบดี 

4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน 

5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน สองคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ า

มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติหลัก เกณฑ์และวิธี การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                             

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (2) และวธิีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายช่ือที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจ านวนหนึ่งคน 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะ

ให้มีอ านาจหน้าที่ ซ่ึงครอบคลุมทุกพันธกิจ และสอดคล้องกับการนโยบายและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 มาตรา 21 ดังนี้ 

1) วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินการตาม

วัตถุประสงคใ์นมาตรา 6  

2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเปน็ผู้

ออกขอ้บังคับ ระเบียบและประกาศส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้  

3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัด

การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา

กิตติมศักดิ์ 
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4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่ง

หน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

5) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ            

การยกเลิก การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูงและสถาบันวจิัยอื่น 

6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือ                    

การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  

7) พจิารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพจิารณาถอดถอน

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

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

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และต าแหน่งทางวชิาการที่เรียกช่ืออยา่ง

อื่น 

9) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

10) ออกขอ้บังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

11) วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติ

บุคคล 

12) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลั ง                     

การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

13) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  

14) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 12 ให้รักษาการแทนอธิการบดีในกรณีที่ต าแหน่ง

อธิการบดีว่างลง 

15) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการ

ใดๆ อันอยูใ่นอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

16) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนงาน                  

ตามมาตรา 7 

17) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ 

  



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
7 

การแต่ งตั้ งคณะกรรมการเ พ่ือปฏิบัติหน้ า ท่ีแทน เพื่ อ ให้การปฏิบัติหน้าที่ ของ                   

สภามหาวิทยาลัยซ่ึงมีภารกิจจ านวนมากและมีความส าคัญต่อองค์กรสภามหาวิทยาลัยยังได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองหรือสนับสนุน เช่น 

1) คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

3) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

4) คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

5) คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

6) คณะกรรมการพจิารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

7) คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีและผู้อ านวยการ 

8) คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 

9) คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

10)คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

11) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี หัวหน้า              

ส่วนงานวชิาการ/คณบดี ผู้อ านวยการกอง  

2. ที่มาของการประเมินตนเอง 

นโยบายการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยพะเยา    

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2554    

ได้มีมติให้ออกประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่องนโยบายการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึด

หลักความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตลอดจนนโยบายและทิศทางในระดับประเทศ

รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ 

2) ให้มีระบบและกลไกส าหรับการขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานที่ส าเร็จตามนโยบาย

โดยกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถและการอนุมัติแผนกลยุทธ์ 
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3) ให้มีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยอาศัยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามแผนกลยุทธ ์และการประเมินตามเกณฑ์

และตัวบง่ช้ีของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

4) ให้มีการทบทวนนโยบายและทิศทางของสภามหาวิทยาลัย อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที่มี            

หลักธรรมาภิบาล อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย       

ปีละ 1 ครั้ง 

7) ให้มีการรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวทิยาลัยโดย

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเ มินตนเอง โดยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                          

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ได้ปรับแก้ไขประกาศครั้งที่ 2           

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และได้ปรับประกาศ ครั้งที่ 3 

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีเกณฑ์การประเมินผลด าเนินงาน

ของสภาสถาบัน รวม 6 ประเด็น  

ต่อมาการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปกีารศึกษา 2561 คณะกรรมการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 

เม่ือวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มหัวข้อใน “ร่าง” แบบประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยให้เพิ่มประเด็นที่ 7 “สภาสถาบัน

ด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน” 

จ านวน 10 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นของการประเมิน และในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวัน

อาทิตย์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขขอ้ค าถามในประเด็นที่ 7 

“สภาสถาบันด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ของ

สภาสถาบัน” โดยน ารายงานความคาดหวังในการปฎิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาโดยคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 มาเป็นประเด็นค าถาม จ านวน 9 ข้อ 

ดังต่อไปนี้ 

  



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
9 

           ประเด็นที ่1 สภาสถาบันท าพันธกจิครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 

ประเด็นที ่2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร ์ทิศทาง ก ากับนโยบายข้อบงัคับ ระเบียบ                    

ประเด็นที ่3 สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นที ่4 สภาสถาบันก ากับ ตดิตาม การด าเนนิงานของสภาสถาบนัอุดมศกึษาให้บรรลุ     

                เป้าหมาย  

          ประเดน็ที่ 5 สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 

          ประเดน็ที่ 6 การปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นที ่7 สภาสถาบันด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บรหิารมหาวทิยาลัยใน

การปฏิบัตหิน้าที่ของสภาสถาบนั 
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บทที่ 2 

การด าเนินการประเมินในปีการศึกษา 2561 

แนวทางการประเมินตนเอง 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเป้าหมายการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

1. ค่าความคาดหวังหรือค่าเป้าหมาย 

1) มีระบบและกลไกการประเมินบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

2) มีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

3) ผลการด าเนินงานมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

2. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

1) สภามหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั

พะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทาง
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

2) คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยาพจิารณาด าเนินการตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่องแนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลยั

และก าหนด วัน เวลา ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3) ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อท าการประเมินและแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งผลการประเมินตนเองแก่ฝ่ายเลขานุการ 
เพื่อรวบรวมและด าเนินการวเิคราะห์และสรุปผลการประเมิน 

5) คณะกรรมการฯ ด าเนินการสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อจัดท ารายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวทิยาลัย

พะเยา (Self – Assessment Report, SAR) 

6) คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอผลการประเมิน

ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพจิารณา 
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3. ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน    

1) ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบตั ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่

ก าหนดในพระราชบัญญัติ 

        

2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร ์ทิศทาง ก ากับนโยบาย

ขอ้บังคับ ระเบียบ 

        

3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        

4. สภาสถาบนัก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานของสถาบนั 

อุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) 

- ซ่ือสัตยส์ุจริต รกัษาผลประโยชน์ขององคก์ร 

(Duty of Loyalty) 

- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) 

        

5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล         

6. การปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย 

        

7. สภาสถาบันด าเนนิการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของ

ผู้บริหารมหาวทิยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบนั 

        

คะแนนเฉลี่ย         

 

2) ขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอแนะอื่นๆ.................................................................................... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3) เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ความหมาย 

N/A ไม่มีข้อมูล 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

ระดับ 2 มีการด าเนนิการบ้างเป็นครั้งคราว 

ระดับ 3 มีการด าเนนิการอยา่งสม่ าเสมอ 

ระดับ 4 มีการด าเนนิการจนเกิดผลลัพธอ์ยา่งเปน็รูปธรรม 

ระดับ 5 มีการด าเนนิการจนสามารถเปน็ต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

ระดับ 6 มีการด าเนนิการจนสามารถเปน็แนวปฏิบัติทีด่ีระดับประเทศได้ 

ระดับ  7 มีการด าเนนิการจนสามารถเปน็แนวปฏิบัติทีด่ีระดับนานาชาติได้ 

4. คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้มีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา         

ที่ 2000/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

การศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

(ดร.พรชัย นุชสุวรรณ)  

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว)    

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต ์สกลไชย)    

4) รองอธิการฝ่ายวจิัยและนวตักรรม   กรรมการและเลขานกุาร 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)    

5) ผู้อ านวยการกองบริหารงานวจิัย   ผู้ช่วยเลขานุการ   

(นายช านาญ แสงแก้ว)   

6) ผู้อ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางกฤษณา แปงณีวงค์)     
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5. คณะกรรมการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดแบบประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561 ไวด้ังนี ้
 

1) วัตถุประสงคก์ารประเมิน  

แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ

กรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยา ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ส าหรับการปรับปรุง

การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและส่วนอื่นๆ ให้มีประสิทธภิาพย่ิงขึ้น นอกจากนั้นขอ้มูลอันเป็น

ผลการประเมินนีย้ังสามารถน าไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 

2) ประเด็นการประเมิน 

    ประเด็นหลักในการประเมินที่จะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ท าการประเมิน                      

ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก  

    ประเด็นที่  1 สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติ จ านวน 10 ขอ้ 

    ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ 

ระเบียบจ านวน 4 ขอ้ 

    ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ขอ้ 

    ประเด็นที่ 4 สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้

บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ขอ้ 

    4.1 ระดับความเหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  

    4.2 ระดับความเหมาะสมในเรื่องความซ่ือสัตยส์ุจริต รักษาผลประโยชน์ของ   

องคก์ร (Duty of Loyalty)  

    4.3 ระดับความเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  

    4.4 ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)   

    ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 2 ขอ้ 

    ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

จ านวน 17 ขอ้   

    ประเด็นที่ 7 สภาสถาบันด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน จ านวน 9 ข้อ 

ประเด็นที่  8 ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เช่น การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพจิารณา 
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ประเด็นที่  9 ความคดิเห็นอื่นๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

3) ขอ้มูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

     คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการจัดส่ง

รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้กรรมการ         

สภามหาวิทยาลัยใช้ประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปกีารศึกษา 2561 

4) ลักษณะและวธิีท าแบบประเมิน 

       แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ที่จัดเรียงไว้ตาม

ข้อค าถามแต่ละข้อ จึงขอให้ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใส่เครื่องหมาย ตรงกับ ระดับ

ความคิดเห็นของท่าน ในแต่ละข้อค าถามลงในช่องว่างของแบบประเมินที่จัดไว้ในข้อในลักษณะการ

ปฏิบัติจริง โดยเปรียบเทียบกับภารกิจที่ควรจะเป็น ซ่ึงแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ความหมาย 

N/A ไม่มีข้อมูล 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ระดับ 2 มีการด าเนนิการบ้างเป็นครั้งคราว 

ระดับ 3 มีการด าเนนิการอยา่งสม่ าเสมอ 

ระดับ 4 มีการด าเนนิการจนเกิดผลลัพธอ์ยา่งเปน็รูปธรรม 

ระดับ 5 มีการด าเนนิการจนสามารถเปน็ต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

ระดับ 6 มีการด าเนนิการจนสามารถเปน็แนวปฏิบัติทีด่ีระดับประเทศได้ 

ระดับ  7 มีการด าเนนิการจนสามารถเปน็แนวปฏิบัติทีด่ีระดับนานาชาติได้ 
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5) แต่ละประเด็นการประเมินประกอบด้วยข้อตามรายการปฏิบัติดังต่อไปนี ้

ประเด็นที่  1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ             

จ านวน 10  ขอ้   

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
 ระดบัการปฏบิัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 การพิจารณาคุณภาพแผนกลยุทธ์ท่ีสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

        

2 การพิจารณาข้อบังคับ ระ เบียบ ท่ี เสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

        

3 การพิจารณาตั้งหน่วยงาน การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

        

4 การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร 

อนุปริญญา รวมท้ังปริญญากิตติมศักดิ์ 

        

5 การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 

        

6 การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนต าแหน่งทาง

วิชาการ และกรรมการท่ีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย 

        

7 การพิจารณาข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการเงินและ

การคลัง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

        

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 

คณะอนุกรรมการห รือบุคคลหนึ่ ง เ พ่ือท าการใด

โดยเฉพาะ 

        

10 การมีสว่นร่วมเกี่ยวกับภารกิจของมหาวทิยาลัย         

ประเด็นที ่1 ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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ประเด็นที่ 2  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ จ านวน 4 ขอ้     

ประเด็นที ่2 ความคดิเหน็อื่น ๆ ทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 2 ขอ้   

ข้อที่ รายการปฏิบัติ 
   ระดับการปฏิบัติ 

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ท่านคดิว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการเพียงใด 

        

2 ท่านคดิว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงใด 

        

ประเด็นที ่3 ความคดิเห็นอืน่ ๆ ทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

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

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

 

 

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
   ระดบัการปฏบิัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ

นโยบาย ข้อบังคับในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 

6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ท่ี

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

        

2 ระดับคุณภาพในการติดตามผลการด าเนินการตามการ

พัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

        

3 ระดับคุณภาพในการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ

ของสภามหาวิทยาลัย 

        

4 ระดับคุณภาพในการทบทวนและปรับปรุงของสภา

มหาวิทยาลัย  
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ประเด็นที่ 4  สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถานบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  

จ านวน 4 ขอ้    

ประเด็นที ่4 ความคดิเหน็อื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

 

ประเด็นที ่5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล จ านวน 2 ขอ้  

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
   ระดบัการปฏบิัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 การปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของ

หลักธรรมาธิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล 

หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ

รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 

หลักการกระจายอ านาจ  หลักนิติธรรม หลักความเสมอ

ภาคและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

        

2 ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

        

ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

 

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
   ระดบัการปฏบิัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ระดับความเหมาะสมในเร่ืองการเอาใจใส่ ระมัดระวัง 

(Duty of Care) 

        

2 ระดับความเหมาะสมในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

        

3 ระดับความเหมาะสมในเร่ืองการปฏบิัตติามกตกิา (Duty 

of Obedience) 

        

4 ระดับความเหมาะสมในเร่ืองความโปร่งใสเปิดเผย 

(Duty of Disclosure)   
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ประเด็นที ่6  การปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 17 ขอ้   

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
 ระดบัการปฏบิัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 
ศกึษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและ

ระบบการอุดมศกึษา 

        

2 
มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

        

3 
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการซักถามให้ค าแนะน า 

และอภิปรายในประเด็นตา่งๆ 

        

4 
แสดงบทบาทช่วยใหส้ภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีวาง

นโยบายก ากับและดูแลนโยบาย 

        

5 

เสนอความคิดใหม่ๆ  ในการแก้ปญัหาหรือขับเคลือ่น

มหาวิทยาลัยใหม้ีความทันสมัย ตอบสนองสังคมให้

ทันท่วงที 

        

6 เข้าร่วมประชมุสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ         

7 
อ่านและศกึษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชมุลว่งหน้ากอ่น

การประชมุเสมอ 

        

8 
เสนอความเห็นขอ้เสนอแนะสอดคลอ้งกับหวัขอ้วาระการ

ประชุม 

        

9 
มีอสิระในการแสดงความคิดเห็นโดยมิตกอยู่ภายใต้

ผลประโยชน์ตา่งตอบแทนใดๆ 

        

10 
โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิ่งท่ีเห็นว่าไม่ถูกต้อง แตก่็

ตั้งใจรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่น 

        

11 ลงมตอิย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชนต์่อมหาวิทยาลัย         

12 
ยอมรับมติจากที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยแม้วา่จะ

อภิปรายไม่เห็นด้วยก็ตาม 

        

13 การประชุมแต่ละคร้ังได้สาระและใช้ เวลาอ ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

        

14 มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติ

ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

        

15 การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

        

16 การแก้ปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย         
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ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
 ระดบัการปฏบิัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

17 การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดใน

การบริหารมหาวิทยาลัย  

        

ประเด็นที ่ 6  ความคดิเหน็อื่น ๆ ทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

 

ประเด็นที ่ 7  สภาสถาบันด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บรหิารมหาวทิยาลัยในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบนั จ านวน 9 ขอ้ 

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
 ระดบัการปฏบิัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 
มีการปฏิบัติหน้า ท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้อ ย่าง

เหมาะสมทุกด้าน 

        

2 
จัดให้มีการประชุม เฉพาะกิจ ร่วมกับผู้บ ริหารของ

มหาวิทยาลัย 

        

3 
ประสานงานหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการปฏิบัติ

ภารกิจร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 

        

4 
แจ้งผลการประเมินของผู้บริหารในแต่ละระดับท่ีผ่านการ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้กับประชาคมได้รับทราบ 

        

5 
ก าหนดนโยบายหรือให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาน า

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาให้ดีขึ้น และแก้ไข

ปรับปรุงจุดด้อยเพ่ือปฏิบัติภารกิจในเชิงรุกต่อไป 

        

6 
เสนอแนะนโยบายเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยพัฒนาสู่

ความเป็นสากล 

        

7 
เสนอแนะแนวทางเพ่ือรับมือกับวิกฤติจ านวนนิสิตท่ีลดลง 

โดยการพัฒนาให้การจัดอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัย

ท่ีสูงขึน้ 

        

8 
จัดให้มีกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมสี่วนร่วม

ในการเป็นคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ เพ่ือก ากับและ

ติดตามผลการการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

        

9 สนับสนุนหรือแนะน าองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน         
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ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
 ระดบัการปฏบิัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

เพ่ือให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับบริการวิชาการ ในระดับชาติ

และนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที ่ 7  ความคดิเห็นอืน่ ๆ ทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

 

ประเด็นที ่ 8  ขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เช่น การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและการสรปุเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพจิารณา) 

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

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

 

ประเด็นที ่ 9  ความคดิเหน็อื่น ๆ ทีน่อกเหนือจาก 7 ประเด็นที่ประเมิน 

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

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

 

  



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
22 

6. ปฏิทินการประเมิน 

              คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 

เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบก าหนดปฏิทินด าเนินการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปกีารศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ปฏิทนิการด าเนนิการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปกีารศึกษา 2561 

ระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ หมายเหตุ 

วันท่ี 30 มิ.ย. 

พ.ศ. 2562 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา 2561 

 

วันท่ี 5 ก.ค. 

พ.ศ. 2562 

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา 2561 

 

วันท่ี 11 ส.ค.

พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00น. 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุมคร้ังท่ี 1 

เพ่ือด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองแนวทางการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

- พิจารณา “ ร่าง”  ปฏิ ทินการด า เนินการประเมินตนเองของ                     

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา 2561 

- พิจารณาแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

วันท่ี 28 ส.ค. 

พ.ศ. 2562 

ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแบบสอบถามความคาดหวังต่อการปฏบัิติหน้าท่ีของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพะเยา และ

ก าหนดส่งคืนภายในวันท่ี 11 กันยายน 2562 
 

 

วันท่ี 22 ก.ย.    

พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00น. 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุมคร้ังท่ี 2 

- พิจารณา “ ร่าง”  ปฏิ ทินการด า เนินการประเมินตนเองของ                     

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา 2561 

- พิจารณาแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- พิจารณารายงานความคาดหวังในการปฎิบัติหน้า ท่ีของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศกึษา 2561 

 

วันท่ี 27 ต.ค.    

พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00น. 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุมคร้ังท่ี 3 

- พิจารณารายงานความคาดหวังในการปฎิบั ติหน้า ท่ีของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศกึษา 2561 
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ระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินการ หมายเหตุ 

- ก าหนด วัน เวลา จัดส่งแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

พะเยาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

วันท่ี 29 ต.ค.    

พ.ศ. 2562 

- ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแบบประเมินตนเองของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือท าการ

ประเมินและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งผลการประเมินตนเองแก่ฝ่าย

เลขานุการ เพ่ือรวบรวมและด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการ

ประเมิน ภายในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

 

วันท่ี 1 ธ.ค. 

พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00น. 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ               

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ                   

สภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) นัดประชุมคร้ังท่ี 4   

 

วันท่ี 23 ก.พ.  

พ.ศ. 2563 

เวลา 14.30น. 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอผลการ

ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือ

พิจารณา 

 

 

7. การด าเนินงาน 

    รายละเอียดการด าเนินงาน 

    7.1 ฝ่ายเลขานุการใช้แนวทางการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2559 โดยแบบประเมินที่

ก าหนดทั้งหมด 9 ประเด็น จ านวน 48 ขอ้ 

    7.2 การเก็บข้อมูล จ านวนประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา     

จ านวน 20 คน 

    7.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรมแกรมส าเร็จรูป SPSS v.21  

    7.4 คา่สถิติที่ใช้ ค่า x  และ S.D.  

    7.5 เกณฑ์การประเมินผลคะแนน  7 ระดับ ดังนี้ 

 N/A   ไม่มีข้อมูล 

 ระดับ 1  ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 ระดับ 2  มีการด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราว 

 ระดับ 3  มีการด าเนินการอยา่งสม่ าเสมอ 

 ระดับ 4  มีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 

 ระดับ 5  มีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 
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 ระดับ 6  มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

 ระดับ 7  มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 

7.6 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปกีารศึกษา 2561 ใน

คราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อสรุปผลการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัย และพจิารณารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา (Self-Assessment 

Report, SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2561 

7.7 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 

เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self-Assessment Report, SAR) 

ประจ าปกีารศึกษา 2561 

7.8 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 

เสนอผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณา ในคราว

ประชุมครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที ่23 กุมภาพันธ์ 2563  
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บทที่ 3  

ผลการประเมิน 

คณะกรรมการฯ แจกแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยาแต่ละท่านเพื่อประเมินตนเองฯ รวมทั้งสิ้น 20 ท่าน ตอบแบบประเมินตนเองฯ ทั้งหมด 20 ท่าน 

คดิเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินมดีังนี้ 

ประเด็นท่ี 1  สภาสถาบันท าพันธกจิครบถว้นตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดในพระราชบัญญัต ิ

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. การพิจารณาคุณภาพแผนกลยุทธ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 4.45 1.19 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 4.70 0.92 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การพิจารณาตั้งหน่วยงาน การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามท่ี

มหาวิทยาลัยเสนอ 
4.55 0.94 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

4. การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา 

รวมท้ังปริญญากิตติมศักดิ์ 
4.90 1.12 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

5. การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4.11 1.62 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
6. การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนต าแหน่งทางวชิาการ 

และกรรมการท่ีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
4.21 1.45 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

7. การพิจารณาข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
4.50 1.05 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

8. การพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ

มหาวิทยาลัย 
4.65 0.99 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

9. การพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ

บุคคลหนึ่งเพ่ือท าการใดโดยเฉพาะ 
4.90 1.12 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

10. การมีสว่นร่วมเกี่ยวกับภารกิจของมหาวทิยาลัย 4.61 1.84 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ย 4.56 0.31 
มีการด าเนินการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. มีการสื่อสารนโยบายของมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงานที่ Implement ในระดับที่ดีขึ้น 

ในการนีก้ารติดตามผลเป็นสิง่ส าคัญที่จะท าให้บรรลุผลได้ดีหรือไม่ จึงควรเพิ่มระดับการติดตามผลด้วย  

2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาพจิารณาเรื่องพันธกิจของมหาวทิยาลัยเป็นเรื่องที่

มีความส าคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้ท าหน้าที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดผลดีอยา่งมีประสิทธภิาพ 

3. มหาวิทยาลัยทั่วโลกก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ควรจะมี

ทีมงานที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยช้ันน าในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญ่ีปุน่และเกาหลีเป็นต้น 

 

ประเด็นท่ี 2  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 

ข้ อ บั ง คับ ในการพัฒนามหาวิทยาลั ย  ตามมาตรา  6  แห่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ท่ีเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาการอุดมศกึษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

4.70 1.13 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ระดับคุณภาพในการติดตามผลการด าเนินการตามการพัฒนา

ของสภามหาวิทยาลัย 
4.60 1.10 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ระดับคุณภาพในการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการของสภา

มหาวิทยาลัย 
5.00 1.12 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

4. ระดับคุณภาพในการทบทวนและปรับปรุงของสภามหาวิทยาลัย 4.70 0.92 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ย 4.75 0.10 
มีการด าเนินการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. จ าเป็นต้องเพิ่มระดับการก ากับติดตามให้มากขึ้น 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณาทุกมิติในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และ

ในขณะเดียวกันมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โดยมีการให้คณะผู้บริหารน าเสนอ การติดตาม

การด าเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลัยให้เสนอ อยา่งสม่ าเสมอ 

3. เนื่องจากมีการแยกกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมออกจากกระทรวง

การศึกษา ควรมีการมอบหมายให้อธิการบดีและ/หรือรองอธิการบดี ประสานงานเป็นประจ ากับ
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรมกองอื่น ๆ ในกระทรวง เช่น กองทุนนวัตกรรมซ่ึงได้

งบประมาณ 24,000 ล้านบาท และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวงพลังงานที่มีการให้ทุนได้ปลีะ 

10,000 ล้านบาท เป็นต้น เพื่อมาใช้เป็นทุนวจิัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ประเด็นท่ี 3  สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1. ท่านคดิวา่ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอ้บังคับของกระทรวงศึกษาธกิารเพยีงใด 
5.25 1.16 

มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

2. ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เพยีงใด 

5.25 1.12 
มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

ค่าเฉลี่ย 5.25 0.03 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นต่าง ๆ  โดยไม่เคยละเลยกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับ

ต่าง ๆ 

2. กฎหมาย ระเบียบและขอ้บังคับ เป็นเรื่องที่กรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยาให้ความสนใจ

เป็นพเิศษ เนื่องจากเป็นกติกาของการบริหารจัดการจึงต้องให้ความส าคัญเป็นพเิศษ 

3. แม้จะมีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่ถ้าจะให้ดี (แม้จะอยู่ไกล) เราควรพยายามจัดให้มี

ความสัมพันธ์กับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้สนิทสนมมากกวา่ที่เป็นอยูแ่ล้วในขณะนี้ 

 

ประเด็นท่ี 4  สภาสถาบันก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมาย 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. ระดับความเหมาะสมในเร่ืองการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of 

Care) 
5.25 1.45 

มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้
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รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

2. ระดับความเหมาะสมในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
5.50 1.19 

มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

3 .  ร ะดั บคว าม เหมา ะสม ใน เ ร่ื อ งการปฏิบัติ ต ามกติกา 

 (Duty of Obedience) 
5.35 1.18 

มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

4. ระดับความเหมาะสมในเร่ืองความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of 

Disclosure) 
5.45 1.15 

มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

ค่าเฉลี่ย 5.39 0.14 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. หน่วยงานปฏิบัติควรเพิ่มระดับมาตรฐานของการด าเนินการที่ยอมรับได้ให้สูงขึ้น 

โดยเฉพาะผู้บริหารระดับคณบดีต้องมองสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ระดับแนวหน้าอื่น ๆ ด้วย 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความส าคัญในประเด็นนี้อย่างยิ่ง และหากมีการ

ด าเนินการกิจการต่าง ๆ ในเรื่องนี้แล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาจะยึดหลักการด าเนิ นงาน

อยา่งเคร่งครัด 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านท าหน้าที่อยา่งดี ไม่ยอมเสี่ยงรับนิสิตทันตแพทย์

หรือแพทย์ เม่ือสภาวชิาชีพยังไม่ยอมอนุมัติหลักสูตร เพราะแม้มหาวิทยาลัยจะมีช่ือเสียงต่อไป แต่นิสิต

ที่จบมาจะมีปัญหาสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพไม่ได้ 

 

ประเด็นท่ี 5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของหลัก       

ธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย หลักประสิทธผิล หลักประสิทธภิาพ 

หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลัก

ความมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความ

เสมอภาคและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

5.40 1.05 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้
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รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

2. ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตามหลัก                   

ธรรมาภิบาล 

5.10 1.02 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ค่าเฉลี่ย 5.25 0.02 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยพะเยายึดหลักการท างานบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นตัวอย่าง และ

ต้นแบบที่ดีของการท างานต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้บริหารมหาวทิยาลัย  

2. ถ้าจะให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาสามารถติดตามการด าเนิงานของทุกคณะได้ จะต้องเพิ่ม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็น 12 ครั้ง/ปี แล้วให้คณบดีคณะต่าง ๆ  เข้ามาเสนอผลงานและ

ปัญหา ครั้งละ 2 คณะ 

 

ประเด็นท่ี 6 การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1. ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและระบบการ

อุดมศกึษา 
4.95 1.10 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 
5.20 1.20 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

3. ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการซักถามให้ค าแนะน า และ

อภิปรายในประเด็นตา่งๆ 
5.10 1.12 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

4. แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีวางนโยบายก ากับ

และดูแลนโยบาย 
5.05 1.10 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

5. เสนอความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ให้มีความทันสมัย ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที 
5.15 1.09 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

6. เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 5.20 1.36 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

7. อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชุมล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมเสมอ 
5.05 1.15 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้
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รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

8. เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับหัวข้อวาระการประชุม 5.20 1.15 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

9. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยมิตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์

ต่างตอบแทนใดๆ 
5.55 1.28 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

10. โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิ่งท่ีเห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ก็ตั้งใจรับฟัง

เหตุผลของบุคคลอื่น 
5.45 1.39 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

11. ลงมติอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 5.60 1.23 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

12. ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม้ว่าจะอภิปรายไม่เห็น

ด้วยก็ตาม 
5.50 1.24 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

13. การประชุมแต่ละคร้ังได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 5.45 1.19 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

14. มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพืน้ฐานการให้เกียรติยอมรับความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
5.45 1.23 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

15. การมีสว่นร่วมเป็นกรรมการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  5.32 1.70 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

16. การแก้ปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 5.05 1.10 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

17. การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดในการ

บริหารมหาวิทยาลัย  
5.25 1.12 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ค่าเฉลี่ย 5.27 0.15 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. การมีระเบียบวาระมากเกินไปที่จะต้องพิจารณาในเวลาอันสั้นอาจท าให้การตัดสินใจของ

คณะกรรมการผิดพลาดได้ จึงควรปรับปรุงระบบการประชุม ให้กรรมการได้มีโอกาสเข้าใจและศึกษา

ขอ้มูลมากขึ้น  

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยามีจิตส านึกทุกท่าน เม่ือเข้ามารับภาระหน้าที่แล้ว ทุก

ท่านได้เสียสละ อุทิศในการท างานเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 

3. เอกสารการประชุมบางครั้งเสนอล่วงหน้าเพียง 3 วัน และมีเอกสารหลายร้อยหน้าหรือ

เป็นพันหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านมีงานประจ ามากอยู่แล้ว บางครั้งจึงไม่สามารถ

ช่วยอ่านเอกสารอยา่งละเอียดได้ครบถ้วน 
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ประเด็นท่ี  7  สภาสถาบันด าเนินการเพ่ือสนองต่อความคาดหวงัของผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน

การปฏบิัติหน้าท่ีของสภาสถาบนั จ านวน 9 ข้อ 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1. มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างเหมาะสมทุกด้าน 4.85 1.14 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

2. จัดให้มีการประชุมเฉพาะกิจร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 4.60 1.27 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ประสานงานหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนมกีารปฏิบัติภารกิจร่วมกนั

กับมหาวิทยาลัย 
4.60 1.27 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

4. แจ้งผลการประเมินของผู้บริหารในแต่ละระดับท่ีผ่านการเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยให้กับประชาคมได้รับทราบ 
4.58 1.46 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

5. ก าหนดนโยบายหรือให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาน าจุดเดน่ของ

มหาวิทยาลัยไปพัฒนาให้ดีขึ้น และแก้ไขปรับปรุงจุดด้อยเพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจในเชิงรุกต่อไป 

4.90 1.02 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

6. เสนอแนะนโยบายเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยพัฒนาสู่ความเป็น

สากล 
4.70 1.08 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

7. เสนอแนะแนวทางเพ่ือรับมือกับวิกฤติจ านวนนิสติท่ีลดลง โดยการ

พัฒนาให้การจัดอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัยท่ีสูงขึน้ 
4.75 1.16 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

8. จัดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการ

เป็นคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ เพ่ือก ากับและติดตามผลการการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

5.15 0.93 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

9. สนับสนุนหรือแนะน าองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้เกิด

กิจกรรมเกี่ยวกับบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติร่วมกับ

มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

4.70 1.26 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ค่าเฉลี่ย 4.76 0.16 
มีการด าเนินการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาจมีความคาดหวังต่อสภามหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง                          

สภามหาวิทยาลัยควรลงไปติดตามให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จได้ผลดีข้ึน 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาจะหาโอกาสและให้โอกาสต่อผู้บริหาร คณาจารย์ 

ตลอดจนพนักงานได้มีโอกาสพบปะปรึกษาตามความเหมาะสม ทั้งเรื่องปัญหาและการบริหารงานให้

ได้ผลดี  
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3. การจัดท าเอกสารและข้อมูลส าหรับการประชุมได้ครบถ้วนอีกทั้งวาระการประชุม

เหมาะสมกับเวลา ท าให้พิจารณาได้ละเอียดครอบคลุมทุกประเด็น 

4. ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด าเนินการให้เป็นไปตามค าแนะน าของสภา

มหาวิทยาลัยได้ช้ากวา่ที่ควรจะเป็น ท าให้โอกาสที่จะก้าวข้ึนมาเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าช้ามากกวา่ที่ควร 

รวมทั้งเรื่องนี้ผมได้เคยให้ค าแนะน าไปแล้วว่าการจัดอันดับการน่าลงทุนประเทศต่าง ๆ ในโลกโดย 

World Bank เราเคยได้อันดับกลาง ๆ แต่ผมได้ให้กระทรวงการคลังจ้าง World Bank มาเป็นที่ปรึกษา 

เพื่อการปรับปรุง ผลปรากฎว่าประเทศไทยของเราได้อันดับที่ดีขึ้นเป็นล าดับ จนในปัจจุบันได้ขึ้นมา

อันดับที่  21 แล้ว เพราะฉะนั้นเราควรจ้างองค์กรที่ท า Rating หรือ Ranking มาช่วยปรับปรุง

มหาวิทยาลัยพะเยาของเราได้อันดับที่ดีกวา่มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวงได้ 

 

ประเด็นท่ี  8  ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เช่น การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพจิารณา) 

1. ขอ้มูลไม่ครบถ้วน 

2. ฝ่ายเลขานุการควรน าเสนอเรื่องให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ไม่เขียนรายงานเยิ่นเย้อ  แต่ไม่มี

สาระส าคัญเท่าที่ควร 

3. เวลาที่จะมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารมีน้อยเกินไป 

4. วาระที่น าเขา้พจิารณาคอ่นขา้งมาก 

5. ขอ้มูลเกี่ยวกับเรื่องพจิารณายังขาดความสมบูรณ์ 

6. การเสนอเรื่องตามวาระการประชุมบางครั้งไม่ครอบคลุมครบถ้วน ขาดสาระเชิงเนื้อหา 

กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

7. ขอ้มูลครบถ้วนและมีการสรุปชัดเจน น ามาใช้ในการพจิารณาได้ดีเยี่ยม 

8. การเสนองบการเงืนและกระแสเงนิสด รวมทั้งการประมาณการรายรับรายจ่ายล่วงหน้า 1 ปี 

ยังไม่มีการด าเนินการให้เป็นเรื่องรายงานประจ าในทุก ๆ ไตรมาสต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นท่ี 9 ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยอาจจ าเป็นต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจบางเรื่องให้มากขึ้น เพื่อให้

การควบคุมก ากับได้ผลดีข้ึน 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านท าหน้าที่ได้อยา่งดีเย่ียม 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยามีความตั้งใจในการท างานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

พะเยาให้เจริญก้าวหน้า ท างานเชิงสร้างสรรค ์แบบกัลยาณมติร เป็นกันเอง ท าให้ผู้บริหารมหาวทิยาลยั

พะเยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพอใจในการท างานร่วมกันได้เป็นอยา่งดี 
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4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทานเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ ยังมไิด้ท างานเชิงรุกในบางเรื่อง

ที่ส าคัญที่เป็นหน้าที่ 

5. การแก้กฎของมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยาโดยฝ่าย

บริหารของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพราะที่ถูกเลือกขึ้นมาก็มักจะเป็นพวก

พอ้งของผู้บริหารมหาวทิยาลัยและ/หรือ จะมีความเกรงใจผู้บริหารมหาวทิยาลัยพะเยาที่เป็นคนที่เลือก

ขึ้นมา จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขให้โปร่งใสและเป็นระบบ โดยใช้กฎข้อบังคับเดิมจะดูเป็นหลักการที่

เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลมากกวา่ 

6. ควรมีการขยายระยะเวลาการประชุมหรือพิจารณาวารการประชุมให้เหมาะสมกับ

ระยะเวลา เพราะวาระการประชุมมีเยอะแต่เวลามีน้อย ท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

พจิารณาแต่ละวารไม่เต็มที่ 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์และสรุปผล 

ผลการประเมินของแต่ละประเด็นสรุปไดด้ังนี ้

ประเด็นท่ี 1  สภาสถาบันท าพันธกจิครบถว้นตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดในพระราชบัญญัต ิ

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. การพิจารณาคุณภาพแผนกลยุทธ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 4.45 1.19 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. การพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 4.70 0.92 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การพิจารณาตั้งหน่วยงาน การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามท่ี

มหาวิทยาลัยเสนอ 
4.55 0.94 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  

4. การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา 

รวมท้ังปริญญากิตติมศักดิ์ 
4.90 1.12 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

5. การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

  

4.11 
1.62 มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

6. การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนต าแหน่งทางวชิาการ 

และกรรมการท่ีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
4.21 1.45 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

7. การพิจารณาข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
4.50 1.05 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

8. การพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ

มหาวิทยาลัย 
4.65 0. 99 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

9. การพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือ

บุคคลหนึ่งเพ่ือท าการใดโดยเฉพาะ 
4.90 1.12 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

10. การมีสว่นร่วมเกี่ยวกับภารกิจของมหาวทิยาลัย 

  
4.61 

1.84 มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ย 4.56 0.31 
มีการด าเนินการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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จากตารางประเด็นที่ 1 พบว่า สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติ โดยรวมมีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ( x  = 4.56)                     

เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับคา่เฉลี่ยของสภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่

ก าหนดในพระราชบัญญัติ จากมากไปหาน้อย พบว่า ผลการด าเนินการมีการด าเนินการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.) การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร 

อนุปริญญา รวมท้ังปริญญากิตติมศักดิ์  (ข้อ 4)  1 . )การพิจารณาการแต่งตั้ งคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งเพื่อท าการใดโดยเฉพาะ (ข้อ 9) 2.) การพจิารณาขอ้บังคับ ระเบียบที่

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 2) 3.) การพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย (ข้อ 8) 4.) การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย (ข้อ 10) 5.) การพจิารณาตัง้

หน่วยงาน การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามที่มหาวทิยาลัยเสนอ (ข้อ 3) 6.) การพิจารณาข้อบังคับ

หรือระเบียบเกี่ยวกับการเงินและการคลัง ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ (ข้อ 7) 7.) การพิจารณาคุณภาพ

แผนกลยุทธท์ี่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ข้อ 1) 8.) การพจิารณาแต่งตั้งและพจิารณาถอดถอนต าแหน่ง

ทางวชิาการ และกรรมการที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย (ข้อ 6) 9.) การพจิารณาแต่งตั้ง

และพจิารณาถอดถอนผู้บริหารมหาวทิยาลัย (ข้อ 5) ตามล าดับ  

หมายเหตุ         หมายถงึ คะแนนสงูสดุและต่ าสุด 

                      หมายถึง มีค่า S.D. สูงควรได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. มีการสื่อสารนโยบายของมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงานที่ Implement ในระดับที่ดีขึ้น 

ในการนีก้ารติดตามผลเป็นสิง่ส าคัญที่จะท าให้บรรลุผลได้ดีหรือไม่ จึงควรเพิ่มระดับการติดตามผลด้วย  

2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาพจิารณาเรื่องพันธกิจของมหาวทิยาลัยเป็นเรื่องที่

มีความส าคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้ท าหน้าที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดผลดีอยา่งมีประสิทธภิาพ 

3. มหาวิทยาลัยทั่วโลกก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ควรจะมี

ทีมงานที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยช้ันน าในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญ่ีปุน่และเกาหลี เป็นต้น 
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ประเด็นท่ี 2  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 

ข้ อ บั ง คับ ในการพัฒนามหาวิทยาลั ย  ตามมาตรา  6  แห่ ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ท่ีเชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาการอุดมศกึษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

4.70 
1.13 มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ระดับคุณภาพในการติดตามผลการด าเนินการตามการพัฒนา

ของสภามหาวิทยาลัย 
4.60 1.10 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ระดับคุณภาพในการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการของสภา

มหาวิทยาลัย 
5.00 1.12 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

4. ระดับคุณภาพในการทบทวนและปรับปรุงของสภามหาวิทยาลัย 4.70 0.92 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ย 4.75 0.10 
มีการด าเนินการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

จากตารางประเด็นที่ 2 พบว่า สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ขอ้บังคบั 

ระเบียบ โดยด าเนินการได้ตามท่ีคาดคิด ( x  = 4.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยของสภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ จากมากไปหา

น้อย พบว่า ผลการด าเนินการมีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 3 
ประเด็น ได้แก่ 1.) ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่เช่ือมโยงกับ

แผนพัฒนาการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ข้อ 1) 1.) ระดับคุณภาพในการทบทวน

และปรับปรุงของสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 4) 2.) ระดับคุณภาพในการติดตามผลการด าเนินการตามการ

พัฒนาของสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 2) ตามล าดับ และผลการด าเนินการมีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ 1.) ระดับคุณภาพในการให้ข้อเสนอแนะในการ

ด าเนนิการของสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 3) 

หมายเหตุ         หมายถงึ คะแนนสงูสดุและต่ าสุด 

                      หมายถึง มีค่า S.D. สูงควรได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 
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ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. จ าเป็นต้องเพิ่มระดับการก ากับติดตามให้มากขึ้น 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณาทุกมิติในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และ

ในขณะเดียวกันมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โดยมีการให้คณะผู้บริหารน าเสนอ การติดตาม

การด าเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลัยให้เสนอ อยา่งสม่ าเสมอ 

3. เนื่องจากมีการแยกกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมออกจากกระทรวง

การศึกษา ควรมีการมอบหมายให้อธิการบดีและ/หรือรองอธิการบดี ประสานงานเป็นประจ ากับ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรมกองอื่น ๆ ในกระทรวง เช่น กองทุนนวัตกรรมซ่ึงได้

งบประมาณ 24,000 ล้านบาท และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวงพลังงานที่มีการให้ทุนได้ปลีะ 

10,000 ล้านบาท เป็นต้น เพื่อมาใช้เป็นทุนวจิัยของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ประเด็นท่ี 3  สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1. ท่านคดิวา่ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ขอ้บังคับของกระทรวงศึกษาธกิารเพยีงใด 
5.25 

1.16 มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

2. ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เพยีงใด 

5.25 1.12 
มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

ค่าเฉลี่ย 5.25 0.03 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 

 

จากตารางประเด็นที่ 3 พบ วา่สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บังคับของต้นสังกัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรวมท าได้ดีกว่าท่ีคาดคิด ( x  = 5.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของสภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง พบว่าผลการด าเนินงานมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ ท้ัง 2 
ประเด็น ได้แก่ 1.) ท่านคดิวา่ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับ

ของกระทรวงศึกษาธิการเพยีงใด (ข้อ 1) 1.) ท่านคดิวา่ในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ และขอ้บังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพยีงใด (ข้อ 2) 
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หมายเหตุ         หมายถงึ คะแนนสงูสดุและต่ าสุด 

                      หมายถึง มีค่า S.D. สูงควรได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นต่าง ๆ  โดยไม่เคยละเลยกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับ

ต่าง ๆ 

2. กฎหมาย ระเบียบและขอ้บังคับ เป็นเรื่องที่กรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยาให้ความสนใจ

เป็นพเิศษ เนื่องจากเป็นกติกาของการบริหารจัดการจึงต้องให้ความส าคัญเป็นพเิศษ 

3. แม้จะมีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่ถ้าจะให้ดี (แม้จะอยู่ไกล) เราควรพยายามจัดให้มี

ความสัมพันธ์กับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้สนิทสนมมากกวา่ที่เป็นอยูแ่ล้วในขณะนี้ 

 

ประเด็นท่ี 4  สภาสถาบันก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมาย 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. ระดับความเหมาะสมในเร่ืองการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of 

Care) 
5.25 1.45 มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

2. ระดับความเหมาะสมในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
5.50 1.19 

มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

3 .  ร ะดั บคว าม เหมา ะสม ใน เ ร่ื อ งการปฏิบัติ ต ามกติกา 

 (Duty of Obedience) 
5.35 1.18 

มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

4. ระดับความเหมาะสมในเร่ืองความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of 

Disclosure) 
5.45 1.15 

มกีารด าเนนิการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กบัผู้อ่ืนได ้

ค่าเฉลี่ย 5.39 0.14 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 

 

จากตารางประเด็นที่ 4 พบว่า สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศกึษา

ให้บรรลุเป้าหมาย โดยรวมมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ ( x  = 5.39) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของสภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย จากมากไปหาน้อย พบว่า โดยรวมมีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ ท้ัง 4 ประเด็น ได้แก่ 1.) ระดับความเหมาะสมในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต 
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รักษาผลประโยชน์ขององคก์ร (Duty of Loyalty) (ข้อ 2) 2.) ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใส

เปิดเผย (Duty of Disclosure) (ข้อ 4) 3.) ระดับความเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัติตามกติกา (Duty of 

Obedience (ข้อ 3) 4.) ระดับความเหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) (ข้อ 1) 

ตามล าดับ 

หมายเหตุ         หมายถงึ คะแนนสงูสดุและต่ าสุด 

                      หมายถึง มีค่า S.D. สูงควรได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. หน่วยงานปฏิบัติควรเพิ่มระดับมาตรฐานของการด าเนินการที่ยอมรับได้ให้สูงขึ้น 

โดยเฉพาะผู้บริหารระดับคณบดีต้องมองสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ระดับแนวหน้าอื่น ๆ ด้วย 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้ความส าคัญในประเด็นนี้อย่างยิ่ง และหากมีการ

ด าเนินการกิจการต่าง ๆ ในเรื่องนี้แล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาจะยึดหลักการด าเนินงาน

อยา่งเคร่งครัด 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านท าหน้าที่อยา่งดี ไม่ยอมเสี่ยงรับนิสิตทันตแพทย์

หรือแพทย์ เม่ือสภาวชิาชีพยังไม่ยอมอนุมัติหลักสูตร เพราะแม้มหาวิทยาลัยจะมีช่ือเสียงต่อไป แต่นิสิต

ที่จบมาจะมีปัญหาสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพไม่ได้ 

  

ประเด็นท่ี 5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของหลัก       

ธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย หลักประสิทธผิล หลักประสิทธภิาพ 

หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลัก

ความมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความ

เสมอภาคและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

5.40 1.05 มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

2. ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตามหลัก                   

ธรรมาภิบาล 

5.10 1.02 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ค่าเฉลี่ย 5.25 0.02 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 
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จากตารางประเด็นที่ 5 พบว่า สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผลการ

ด าเนินงาน โดยรวมมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ อ่ืนได้ ( x  = 5.25)            

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของการด าเนินงานโดยสภาสถาบันด าเนินงาน                  

โดยหลักธรรมาภิบาล จากมากไปหาน้อย พบว่า โดยรวมมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบ

ให้กับผู้อ่ืนได้ ท้ัง 2 ประเด็น ได้แก่ 1.) การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของ          

หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย หลักประสิทธผิล หลักประสิทธภิาพ หลักการตอบสนองหลักภาระ

รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความ

เสมอภาคและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (ข้อ 1) 2.) ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ข้อ 2) ตามล าดับ 

หมายเหตุ         หมายถงึ คะแนนสงูสดุและต่ าสุด 

                      หมายถึง มีค่า S.D. สูงควรได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยพะเยายึดหลักการท างานบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นตัวอย่าง และ

ต้นแบบที่ดีของการท างานต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้บริหารมหาวทิยาลัย  

2. ถ้าจะให้สภามหาวิทยาลัยพะเยาสามารถติดตามการด าเนิงานของทุกคณะได้ จะต้องเพิ่ม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็น 12 ครั้ง/ปี แล้วให้คณบดีคณะต่าง ๆ  เข้ามาเสนอผลงานและ

ปัญหา ครั้งละ 2 คณะ 

 

ประเด็นท่ี 6 การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1. ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและระบบการ

อุดมศกึษา 
4.95 1.10 

มีการด าเนนิการจนเกิดผลลัพธ์

อย่างเปน็รูปธรรม 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 
5.20 1.20 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

3. ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการซักถามให้ค าแนะน า และ

อภิปรายในประเด็นตา่งๆ 
5.10 1.12 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

4. แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีวางนโยบายก ากับ

และดูแลนโยบาย 
5.05 1.10 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้
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รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

5. เสนอความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ให้มีความทันสมัย ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที 
5.15 1.09 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

6. เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

  
5.20 

1.36 มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

7. อ่านและศึกษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชุมล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมเสมอ 
5.05 1.15 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

8. เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกับหัวข้อวาระการประชุม 5.20 1.15 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

9. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยมิตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์

ต่างตอบแทนใดๆ 
5.55 1.28 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

10. โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิ่งท่ีเห็นว่าไม่ถูกต้อง แต่ก็ตั้งใจรับฟัง

เหตุผลของบุคคลอื่น 
5.45 

1.39 มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

11. ลงมติอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 5.60 1.23 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

12. ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม้ว่าจะอภิปรายไม่เห็น

ด้วยก็ตาม 
5.50 1.24 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

13. การประชุมแต่ละคร้ังได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 5.45 1.19 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

14. มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพืน้ฐานการให้เกียรติยอมรับความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
5.45 1.23 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

15. การมีสว่นร่วมเป็นกรรมการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  5.32 1.70 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

16. การแก้ปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 5.05 1.10 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

17. การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดในการ

บริหารมหาวิทยาลัย  
5.25 1.12 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ค่าเฉลี่ย 5.27 0.15 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 
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จากตารางประเด็นที่ 6 พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยรวมมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ ( x  = 5.27) เม่ือพจิารณาเป็นราย

ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากมาก

ไปหาน้อย พบว่า ผลการด าเนินการมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ ท้ัง 16 
ประเด็น ได้แก่ 1.) ลงมติอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (ข้อ 11) 2.) มีอิสระในการแสดง

ความคิดเห็นโดยมิตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆ  (ข้อ 9) 3.) ยอมรับมติจากท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยแม้ว่าจะอภิปรายไมเ่ห็นดว้ยก็ตาม (ข้อ 12) 4.) โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิ่งท่ีเห็นว่าไมถ่กูตอ้ง 

แต่ก็ตั้งใจรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่น  (ข้อ 10) 4.) การประชุมแต่ละคร้ังได้สาระและใช้เวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ข้อ 13) 4.) มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติยอมรับความคิดเห็นท่ี

แตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 14) 5.)การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย (ข้อ 15) 6.) การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดในการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ข้อ 17) 7.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ข้อ 

2) 7.) เข้าร่วมประชุมสภามหาวทิยาลัยอย่างสม่ าเสมอ (ข้อ 6) 7.) เสนอความเห็นข้อเสนอแนะสอดคล้องกบั

หัวข้อวาระการประชุม (ข้อ 8) 8.) เสนอความคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มี

ความทันสมัย ตอบสนองสังคมให้ทันท่วงที (ข้อ 5) 9.) ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการซักถามให้

ค าแนะน าและอภิปรายในประเด็นต่างๆ (ข้อ 3) 10.) แสดงบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีวาง

นโยบายก ากับและดูแลนโยบาย (ข้อ 4) 10.) อ่านและศกึษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชุมล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม เสมอ (ข้อ 7)  10.) การแก้ ปัญหาท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย  (ข้อ 16)  ตามล าดับ  และ                             

ผลการด าเนินการมีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 1 ประเด็น                    

1.) ศกึษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (ข้อ 1) 

หมายเหตุ         หมายถงึ คะแนนสงูสดุและต่ าสุด 

                       หมายถึง มีค่า S.D. สูงควรได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. การมีระเบียบวาระมากเกินไปที่จะต้องพิจารณาในเวลาอันสั้นอาจท าให้การตัดสินใจของ

คณะกรรมการผิดพลาดได้ จึงควรปรับปรุงระบบการประชุม ให้กรรมการได้มีโอกาสเข้าใจและศึกษา

ขอ้มูลมากขึ้น  

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยามีจิตส านึกทุกท่าน เม่ือเข้ามารับภาระหน้าที่แล้ว         

ทุกท่านได้เสียสละ อุทิศในการท างานเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 
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3. เอกสารการประชุมบางครั้งเสนอล่วงหน้าเพียง 3 วัน และมีเอกสารหลายร้อยหน้าหรือ

เป็นพันหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านมีงานประจ ามากอยู่แล้ว บางครั้งจึงไม่สามารถ

ช่วยอ่านเอกสารอยา่งละเอียดได้ครบถ้วน 

 

ประเด็นท่ี  7  สภาสถาบันด าเนินการเพ่ือสนองต่อความคาดหวงัของผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน

การปฏบิัติหน้าท่ีของสภาสถาบนั จ านวน 9 ข้อ 

รายการปฏบิัต ิ x  
(n=20)  

S.D. ความหมาย 

1. มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างเหมาะสมทุกด้าน 4.89 1.15 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2. จัดให้มีการประชุมเฉพาะกิจร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 4.63 1.30 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ประสานงานหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนมกีารปฏิบัติภารกิจร่วมกนั

กับมหาวิทยาลัย 
4.63 1.30 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

4. แจ้งผลการประเมินของผู้บริหารในแต่ละระดับท่ีผ่านการเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัยให้กับประชาคมได้รับทราบ 
4.61 

1.50 มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

5. ก าหนดนโยบายหรือให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาน าจุดเดน่ของ

มหาวิทยาลัยไปพัฒนาให้ดีขึ้น และแก้ไขปรับปรุงจุดด้อยเพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจในเชิงรุกต่อไป 

4.95 1.03 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

6. เสนอแนะนโยบายเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยพัฒนาสู่ความเป็น

สากล 
4.74 1.10 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

7. เสนอแนะแนวทางเพ่ือรับมือกับวิกฤติจ านวนนิสติท่ีลดลง โดยการ

พัฒนาให้การจัดอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัยท่ีสูงขึน้ 
4.79 1.18 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

8. จัดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการ

เป็นคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ เพ่ือก ากับและติดตามผลการการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

5.16 0.96 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

9. สนับสนุนหรือแนะน าองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้เกิด

กิจกรรมเกี่ยวกับบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติร่วมกับ

มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

4.74 1.28 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ย 4.79 0.17 
มีการด าเนินการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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จากตารางประเด็นที่ 6 พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยรวมมีการด าเนินการจนเกดิผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ( x  = 4.76) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ 

โดยเรียงล าดับคา่เฉลี่ยของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวทิยาลัย จากมากไปหา

น้อย พบว่า โดยรวมมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ จ านวน 1 ประเด็น 

ได้แก่ 1.) จัดให้มีกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมสี่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ เพ่ือ

ก ากับและติดตามผลการการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  (ข้อ 8) และผลการด าเนินการมีการ

ด าเนินการจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 8 ประเด็น 1.) ก าหนดนโยบายหรือให้

ข้อเสนอแนะในการพิจารณาน าจุดเดน่ของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาให้ดีขึน้ และแก้ไขปรับปรุงจุดด้อยเพ่ือปฏิบัติ

ภารกิจในเชิงรุกต่อไป (ข้อ 5) 2.) มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ย่างเหมาะสมทุกดา้น (ข้อ 1) 

3.) เสนอแนะแนวทางเพ่ือรับมือกับวิกฤติจ านวนนิสิตท่ีลดลง โดยการพัฒนาให้การจัดอันดับ Ranking ของ

มหาวิทยาลัยท่ีสูงขึ้น (ข้อ 7) 4.) เสนอแนะนโยบายเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยพัฒนาสู่ความเป็นสากล               

(ข้อ 6) 4.) สนับสนุนหรือแนะน าองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับบริการวิชาการ 

ในระดับชาติและนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม (ข้อ 9) 5.) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกิจ

ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (ข้อ 2) 5.) ประสานงานหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการปฏิบัติภารกิจ

ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย (ข้อ 3) 6.) แจ้งผลการประเมินของผู้บริหารในแต่ละระดับท่ีผ่านการเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยให้กับประชาคมได้รับทราบ (ข้อ 4) ตามล าดับ 

หมายเหตุ         หมายถงึ คะแนนสงูสดุและต่ าสุด 

                       หมายถึง มีค่า S.D. สูงควรได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษ 

 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาจมีความคาดหวังต่อสภามหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง                          

สภามหาวิทยาลัยควรลงไปติดตามให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จได้ผลดีข้ึน 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาจะหาโอกาสและให้โอกาสต่อผู้บริหาร คณาจารย์ 

ตลอดจนพนักงานได้มีโอกาสพบปะปรึกษาตามความเหมาะสม ทั้งเรื่องปัญหาและการบริหารงานให้

ได้ผลดี  

3. การจัดท าเอกสารและข้อมูลส าหรับการประชุมได้ครบถ้วนอีกทั้งวาระการประชุม

เหมาะสมกับเวลา ท าให้พิจารณาได้ละเอียดครอบคลุมทุกประเด็น 

4. ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด าเนินการให้เป็นไปตามค าแนะน าของสภา

มหาวิทยาลัยได้ช้ากวา่ที่ควรจะเป็น ท าให้โอกาสที่จะก้าวข้ึนมาเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าช้ามากกวา่ที่ควร 

รวมทั้งเรื่องนี้ผมได้เคยให้ค าแนะน าไปแล้วว่าการจัดอันดับการน่าลงทุนประเทศต่าง ๆ ในโลกโดย 

World Bank เราเคยได้อันดับกลาง ๆ แต่ผมได้ให้กระทรวงการคลังจ้าง World Bank มาเป็นที่ปรึกษา 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
46 

เพื่อการปรับปรุง ผลปรากฎว่าประเทศไทยของเราได้อันดับที่ดีขึ้นเป็นล าดับ จนในปัจจุบันได้ขึ้นมา

อันดับที่  21 แล้ว เพราะฉะนั้นเราควรจ้างองค์กรที่ท า Rating หรือ Ranking มาช่วยปรับปรุง

มหาวิทยาลัยพะเยาของเราได้อันดับที่ดีกวา่มหาวิทยาลัยแมฟ่า้หลวงได้ 

 

ประเด็นท่ี  8  ข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เช่น การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพจิารณา) 

1. ขอ้มูลไม่ครบถ้วน 

2. ฝ่ายเลขานุการควรน าเสนอเรื่องให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ไม่เขียนรายงานเยิ่นเย้อ  แต่ไม่มี

สาระส าคัญเท่าที่ควร 

3. เวลาที่จะมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารมีน้อยเกินไป 

4. วาระที่น าเขา้พจิารณาคอ่นขา้งมาก 

5. ขอ้มูลเกี่ยวกับเรื่องพจิารณายังขาดความสมบูรณ์ 

6. การเสนอเรื่องตามวาระการประชุมบางครั้งไม่ครอบคลุมครบถ้วน ขาดสาระเชิงเนื้อหา 

กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

7. ขอ้มูลครบถ้วนและมีการสรุปชัดเจน น ามาใช้ในการพจิารณาได้ดีเยี่ยม 

8. การเสนองบการเงืนและกระแสเงนิสด รวมทั้งการประมาณการรายรับรายจ่ายล่วงหน้า 1 ปี 

ยังไม่มีการด าเนินการให้เป็นเรื่องรายงานประจ าในทุก ๆ ไตรมาสต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นท่ี 9 ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. สภามหาวิทยาลัยอาจจ าเป็นต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจบางเรื่องให้มากขึ้น เพื่อให้

การควบคุมก ากับได้ผลดีข้ึน 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านท าหน้าที่ได้อยา่งดีเย่ียม 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยามีความตั้งใจในการท างานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

พะเยาให้เจริญก้าวหน้า ท างานเชิงสร้างสรรค ์แบบกัลยาณมติร เป็นกันเอง ท าให้ผู้บริหารมหาวทิยาลยั

พะเยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพอใจในการท างานร่วมกันได้เป็นอยา่งดี 

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาทานเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ ยังมไิด้ท างานเชิงรุกในบางเรื่อง

ที่ส าคัญที่เป็นหน้าที่ 

5. การแก้กฎของมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัยพะเยาโดยฝ่าย

บริหารของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพราะที่ถูกเลือกขึ้นมาก็มักจะเป็นพวก

พอ้งของผู้บริหารมหาวทิยาลัยและ/หรือ จะมีความเกรงใจผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นคนที่เลือก

ขึ้นมา จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขให้โปร่งใสและเป็นระบบ โดยใช้กฎข้อบังคับเดิมจะดูเป็นหลักการที่

เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลมากกวา่ 
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6. ควรมีการขยายระยะเวลาการประชุมหรือพิจารณาวารการประชุมให้เหมาะสมกับ

ระยะเวลา เพราะวาระการประชุมมีเยอะแต่เวลามีน้อย ท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

พจิารณาแต่ละวารไม่เต็มที่ 

  



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
48 

สรุปคะแนนในภาพรวมท้ังหมดเรียงจากคะแนนการประเมินสงูสุด 

ล าดับที่ รายการปฏิบัติ x  
(n=20) 

S.D. ความหมาย 

1. 
ประเด็นที่ 4  สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย     
5.39 0.14 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

2. 
ประเด็นที่ 6  การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  
5.27 0.15 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

3. 
ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของ

ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
5.25 0.03 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

4. ประเด็นที่ 5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 5.25 0.02 
มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

5. 
ประเด็นที่ 7 สภาสถาบันด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวัง

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน 
4.76 0.16 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

6. 
ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ

นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
4.75 0.10 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

7. 
ประเด็นที่ 1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่

ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
4.56 0.31 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ย 5.03 0.10 
มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 

 

หมายเหตุ         หมายถงึ คะแนนสงูสดุและต่ าสุด 

 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ    

 ระดับ 1   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 ระดับ 2   มีการด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราว 

 ระดับ 3   มีการด าเนินการอยา่งสม่ าเสมอ 

 ระดับ 4  มีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 

 ระดับ 5   มีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

 ระดับ 6   มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

 ระดับ 7  มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 
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การเปรียบเทียบผลประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยากับปีท่ีผ่านมา 

การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

ปีการศึกษา 2554 ถึง ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2554 

 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

ม ี ไม่มี 

1. การก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน √  

2. ระบบกลไกลในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน √  

3. การติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญ √  

4. ระบบและกลไกลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย √  

5. การวเิคราะห์ความสม่ าเสมอของการประชุมและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม √  

6. การสังเคราะห์มติหรือนโยบาย √  

7. ภารกิจอื่น ๆ √  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1-2 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

4 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

5 ขอ้ 

มีการ

ด าเนินการ 

6 ขอ้ 

 

สรุปผลการประเมิน 

สภามหาวิทยาลัยพะเยามีผลการด าเนินงานครบทั้ง 6 ประเด็น ผลการประเมินเท่ากับ 5 

คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศกึษา 2555-2557 

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมิน 

x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมิน 

x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมิน 

 

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันท าพันธกิจ

ครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติ 

4.42 ดี 4.37 ดี 4.36 ดี 

 

ประเด็นที่  2 สภาสถาบันก าหนด

ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ 

4.39 ดี 4.45 ดี 4.35 ดี 

 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตาม

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้น

สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

สถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย 

4.11 ดี 4.35 ดี 4.19 ดี 

 

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนินงาน

โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
4.80 ดีมาก 4.90 ดีมาก 4.48 ดี 

 

ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของ

ต น เ อ ง ใ น ฐ าน ะก ร ร มก า ร ส ภ า

มหาวิทยาลัย 

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 

ระดับน้อยทีสุ่ด/  

ไม่เคย 

ระดับน้อย/      

นาน ๆ ครัง้ 

ระดับปานกลาง ระดับมาก/

บ่อยครั้ง 

ระดับมากทีสุ่ด/

บ่อยที่สุด 
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การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศกึษา 2558 - 2559 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

x  
(n=19) 

ผลการ

ประเมิน 
x  

(n=19) 

ผลการ

ประเมิน 

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตาม

ภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 

4.92 ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 

4.87 ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 

ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง 

ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

4.93 ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 

4.80 ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.45 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 

5.08 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 

ประเด็นที่  4  สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การ

ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย 

5.47 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 

5.25 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรร

มาภิบาล 

5.42 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 

5.42 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 

ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5.42 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 

5.44 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 5.24 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 

5.14 ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 
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การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศกึษา 2560-2561 

 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ     

ระดับ

คะแนน 

ใช้ในปีการศึกษา 2558 - 2560 

ความหมาย (เดิม) 

ใช้ในปีการศึกษา 2561 

ความหมาย (ใหม่) 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ระดับ 2 เริ่มมีแนวคิดหรือริเริ่มมีผลการด าเนินงาน มีการด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราว 

ระดับ 3 ปรับปรุงอีกเล็กน้อยจะได้ผลตามที่คาดคิด มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับ 4 ด าเนินการได้ตามที่คาดคิด มีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 5 ท าได้ดีกว่าที่คาดคิด มีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

ระดับ 6 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ระดับประเทศได้ 

ระดับ  7 สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับ

นานาชาติได้ 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

x  
(n=20) 

ผลการ

ประเมิน 
x  

(n=20) 
ผลการประเมิน 

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตาม

ภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
4.83 

ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 
4.56 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง 

ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
4.80 

ด าเนินการได้

ตามที่คาดคิด 
4.75 

มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.20 

ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 
5.25 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ประเด็นที่  4  สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การ

ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย 
5.19 

ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 
5.39 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลัก            

ธรรมาภิบาล 
5.28 

ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 
5.25 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
5.44 

ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 
5.27 

มกีารด าเนนิการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ประเด็นที่ 7 สภาสถาบันด าเนินการเพื่อสนองต่อ

ความคาดหวังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน 

N/A N/A 4.76 
มีการด าเนนิการจนเกิดผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 5.12 
ท าได้ดีกว่า 

ที่คาดคิด 
5.03 

มีการด าเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 
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หมายเหตุ  

1. ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกของการประเมินมเีกณฑ์การประเมินแตกต่างจากปีอ่ืน 

2. ปีการศึกษา 2555-2557 ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ. เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1-5 

3. ปีการศึกษา 2558-2561 ประเมินตามเกณฑ์ CUPT QA เกณฑ์ประเมิน คะแนน 1-7 

4. ทั้ง 3 เกณฑ์ขา้งต้นมีความแตกต่างกันอยา่งมากจึงไม่สามารถท ามาเปรียบเทียบกันได้ แต่อาจ

ใช้ประโยชน์เพ่ือเปรียบเทียบในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

5. ปีการศึกษา 2561 ได้มีการเพิ่มประเด็นการประเมิน จ านวน 1 ประเด็น คือ ประเด็นที่  7                

สภาสถาบันด าเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติ

หน้าที่ของสภาสถาบัน 
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มติและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศกึษา 2561 

1. การด าเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้ส่ง

แบบสอบถามให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 20 ชุด และได้รับการตอบแบบสอบถาม

กลับคืน จ านวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงแสดงถึงการให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

2. ภาพรวมของการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัย ค่าเฉลี่ยทั้ง 7 ประเด็น เท่ากับ 5.03

หมายความวา่มีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

3. ผลการประเมินบางประเด็นที่น่าพจิารณามีดังนี้ 

 3.1 ค่าเฉลี่ยในการประเมินประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 7 เท่ากับ 4.56, 

4.75 และ 4.76 ตามล าดับ ยังไม่บรรลุผลเป้าหมายที่ตั้งไวค้ือ 5.00 (มีการด าเนินการจนสามารถเป็น

ต้นแบบให้กับผู้อื่นได้) ซ่ึงผลการประเมินในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 เหมือนกับผลการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 , 2559 และ 2560 สภามหาวิทยาลัยควร

พจิารณาปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าใจที่ตรงกัน และมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 3.2 เนื่องจากในภาพรวมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมด 20 ท่าน (n=20)             

มี 4 ท่าน (n=4) เห็นว่าภาพรวมอยู่ในระดับ 3 (มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ) มี 6 ท่าน (n=6) มี

ความเห็นวา่ภาพรวมอยูใ่นระดับ 4 (มีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธอ์ยา่งเป็นรูปธรรม) มี 8 ท่าน (n=8) 

มีความเห็นวา่ภาพรวมอยูใ่นระดับ 5 (มีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้) และอีก 2 

ท่าน (n=2) เห็นวา่ภาพรวมอยูใ่นระดับ 6 (มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศ

ได้) เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินในภาพรวมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 

2559, 2560 และ ปีการศึกษา 2561 มีแนวโน้ม ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินในภาพรวมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ระหว่างปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 และปกีารศึกษา 2561 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

 

ประจ าปีการศึกษา 

2559 

(n=19) 

ประจ าปี

การศึกษา 2560 

(n=20) 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

 

ประจ าปี

การศึกษา 2561 

(n=20) 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
- - ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ - 

ระดับ 2 เริ่มมีแนวคิดหรือ

ริเริ่มมีผลการด าเนินงาน 
- - 

ระดับ 2 มีการด าเนินการบ้าง

เป็นครั้งคราว 
- 

ระดับ 3 ปรับปรุงอีกเล็กน้อย 

จะได้ผลตามที่คาดคิด 
3 คน 2 คน 

ระดับ 3 มีการด าเนินการ

อย่างสม่ าเสมอ 
4 คน 

ระดับ 4 ด าเนินการได้ตามที่

คาดคิด 
6 คน 6 คน 

ระดับ 4 มีการด าเนินการจน

เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

6 คน 

 

ระดับ 5 ท าได้ดีกว่าที่คาดคิด 7 คน 9 คน 

ระดับ 5 มีการด าเนินการจน

สามารถเป็นต้นแบบให้กับ

ผู้อ่ืนได้ 

8 คน 

ระดับ 6 สามารถเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 
3 คน 3 คน 

ระดับ 6 มีการด าเนินการจน

สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ระดับประเทศได้ 

2 คน 

ระดับ 7 สามารถเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 
- - 

ระดับ 7 มีการด าเนินการจน

สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ระดับนานาชาติได้ 

- 

 

นอกจากนี้ผลการประเมินในประเด็นยอ่ยและบางประเด็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังมี

ความคดิเห็นที่หลากหลาย (S.D. มีค่าสูง) อาจเป็นเพราะวา่กรรมการสภามหาวทิยาลัยมีโอกาสในการ

รับรู้ผลการด าเนินงานที่อาจแตกต่างกัน สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยจึงควรสร้างโอกาสให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรู้ผลการด าเนินงานในประเด็นที่ยังมีความหลากหลายนี้เพ่ิมเติม 

4. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปีการศึกษา 2561 มีค่าความคาดหวัง

หรือคา่เป้าหมายคือ  

4.1 มีระบบและกลไกการประเมินบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

4.2 มีการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

4.3 ผลการด าเนินงานมีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 
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 ผลการประเมินจะเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประเมินบทบาทหน้าที่ของ   

สภามหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนดและมีผลการด าเนินงาน มีการด าเนินการจน

สามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ สรุปผลการประเมินบรรลุตามความคาดหวังหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ผลการก าหนดความคาดหวังต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยพะเยาในการประเมินตนเองของ         

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา 2561 

 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาเห็นว่าในการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปกีารศึกษา 2561 ควรจะได้รับฟังความคดิเห็นจากผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความคาดหวังจากการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวทิยาลัยอย่างไร เพื่อเป็นขอ้มูล

ประกอบการพจิารณาในการน าผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังในปี

ต่อไป โดยสรุปความคิดเห็นในกาปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาโดยคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปกีารศึกษา 2561 ดังนี้  
1. สภามหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายได้อยา่งเหมาะสมทุกด้าน 

2. จัดประชุมเฉพาะกิจร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

3. ประสานงานหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 

4. น าผลการประเมินของผู้บริหารในแต่ละระดับที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย              

แจ้งให้กับประชาคมได้รับทราบ 

5. สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายในการพจิารณาน าจุดเด่นของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาให้ดี

ขึ้น และแก้ไขปรับปรุงจุดด้อยเพื่อปฏิบัติภารกิจแนวรุกต่อไป 

6. ให้นโยบายเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

7. สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะแนวทางเพื่อรับมือกับวิกฤติจ านวนนิสิตลดลง โดยการเร่งให้

การจัดอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น 

8. จัดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ              

ชุดต่าง ๆ เพื่อก ากับและติดตามผลการการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

9. สนับสนุนหรือแนะน าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับบริการ

วชิาการ ในระดับชาติและนานาชาติอยา่งเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 5 

ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติ

เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR)  

ประจ าปกีารศึกษา 2561 

 

 

 

 

  



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
61 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยพะเยา 

 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 
 

  



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
74 

 

  



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
75 

  



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
79 

 

 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 2000/2562 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิตนเอง

ของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
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แบบประเมินตนเองของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
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แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษา 2561 

ค าชี้แจง 

1. วัตถุประสงค์การประเมิน 

แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคดิเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีเ้พื่อน าผลที่ได้ไปใช้ส าหรับการปรบัปรุงการปฏิบัติหนา้ที่

ของสภามหาวิทยาลัยและส่วนอื่นๆ ให้มีประสิทธภิาพย่ิงขึ้น นอกจากนั้นขอ้มูลอันเป็นผลการประเมินนี้

ยังสามารถน าไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 

2. ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นหลักในการประเมินที่จะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ท าการประเมิน                      

ประกอบด้วย 7  ประเด็นหลัก 

ประเด็นท่ี  1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

จ านวน 10 ขอ้ 

ประเด็นท่ี  2  สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ

จ านวน 4 ขอ้ 

ประเด็นท่ี 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ขอ้ 

ประเด็นท่ี  4  สภาสถาบันก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของสถานบันอุดมศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมาย  จ านวน 4  ขอ้ 

1. ระดับความเหมาะสมในเรื่องการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  

2. ระดับความเหมาะสมในเรื่องความซ่ือสัตยส์ุจริต รักษาผลประโยชน์ขององคก์ร  

    (Duty of Loyalty)  

ส าหรับคณะกรรมการ   

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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3. ระดับความเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  

4. ระดับความเหมาะสมในเรื่องความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)   

ประเด็นท่ี  5 สภาสถาบันด าเนนิงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล  จ านวน 2 ขอ้ 

ประเด็นท่ี  6 การปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 17 ขอ้ 

ประเด็นท่ี  7 สภาสถาบันด าเนนิการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บรหิารมหาวทิยาลัยใน

การปฏิบัตหิน้าที่ของสภาสถาบนั จ านวน 9 ข้อ 

ประเด็นท่ี  8 ขอ้จ ากัดในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา (เช่น การให้

ขอ้มูลไม่ครบถ้วนและการสรุปเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพจิารณา) 

ประเด็นท่ี  9 ความคดิเห็นอื่นๆ ทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

3. ข้อมูลประกอบการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 รายงานผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ.ศ. 2559  

4. ลักษณะและวิธที าแบบประเมนิ 

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ที่จัดเรียงไว้ตามข้อค าถาม            

แต่ละข้อ จึงขอให้ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใส่เครื่องหมาย ตรงกับ ระดับความ

คิดเห็นของท่าน ในแต่ละข้อค าถามลงในช่องว่างของแบบประเมินที่จัดไว้ในข้อในลักษณะการปฏิบัติ

จริง โดยเปรียบเทียบกับภารกิจที่ควรจะเป็น ซ่ึงแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ความหมาย 

N/A ไม่มีข้อมูล 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ระดับ 2 มีการด าเนินการบ้างเป็นครั้งคราว 

ระดับ 3 มีการด าเนินการอยา่งสม่ าเสมอ 

ระดับ 4 มีการด าเนินการจนเกิดผลลัพธอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 

ระดับ 5 มีการด าเนินการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้ 

ระดับ 6 มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศได้ 

ระดับ  7 มีการด าเนินการจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติได้ 
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ประเด็นท่ี 1  สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ  

จ านวน  10  ข้อ   

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
 ระดบัการปฏบิัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 การพิจารณาคุณภาพแผนกลยุทธ์ท่ีสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 

        

2 การพิจารณาข้อบังคับ ระ เบียบ ท่ี เสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 

        

3 การพิจารณาตั้งหน่วยงาน การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

        

4 การพิจารณาหลักสูตรปริญญา ประกาศนียบัตร 

อนุปริญญา รวมท้ังปริญญากิตติมศักดิ์ 

        

5 การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 

        

6 การพิจารณาแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนต าแหน่งทาง

วิชาการ และกรรมการท่ีแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย 

        

7 การพิจารณาข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการเงินและ

การคลัง ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

        

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 

คณะอนุกรรมการห รือบุคคลหนึ่ ง เ พ่ือท าการใด

โดยเฉพาะ 

        

10 การมีสว่นร่วมเกี่ยวกับภารกิจของมหาวทิยาลัย         

ประเด็นท่ี 1 ความคดิเห็นอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

จ านวน 4 ข้อ     

ประเด็นท่ี 2 ความคดิเห็นอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

 

  

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
   ระดบัการปฏบิัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ระดับคุณภาพในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ

นโยบาย ข้อบังคับในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 

6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ท่ี

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

        

2 ระดับคุณภาพในการติดตามผลการด าเนินการตามการ

พัฒนาของสภามหาวิทยาลัย 

        

3 ระดับคุณภาพในการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ

ของสภามหาวิทยาลัย 

        

4 ระดับคุณภาพในการทบทวนและปรับปรุงของสภา

มหาวิทยาลัย  
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ประเด็นท่ี 3 สภาสถาบันท าตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง จ านวน  2  ข้อ   

ข้อที่ รายการปฏิบัติ 
   ระดับการปฏิบัติ 

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ท่านคดิว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการเพียงใด 

        

2 ท่านคดิว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงใด 

        

ประเด็นท่ี 3 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

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

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

 

ประเด็นท่ี 4  สภาสถาบันก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของสถานบันอุดมศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมาย  จ านวน 4 ข้อ    

ประเด็นท่ี 4 ความคดิเห็นอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

  

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
   ระดบัการปฏบิัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 ระดับความเหมาะสมในเร่ืองการเอาใจใส่ ระมัดระวัง 

(Duty of Care) 

        

2 ระดับความเหมาะสมในเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

        

3 ระดับความเหมาะสมในเร่ืองการปฏบิัตติามกตกิา (Duty 

of Obedience) 

        

4 ระดับความเหมาะสมในเร่ืองความโปร่งใสเปิดเผย 

(Duty of Disclosure)   

        



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
89 

ประเด็นท่ี 5  สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จ านวน 2 ข้อ  

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
   ระดบัการปฏบิัต ิ

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 การปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐานของ

หลักธรรมาธิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล 

หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ

รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 

หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอ

ภาคและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

        

2 ระดับคุณภาพของการก ากับติดตามการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

        

ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

ประเด็นท่ี 6  การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 17 ข้อ   

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
 ระดบัการปฏบิัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 
ศกึษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและ

ระบบการอุดมศกึษา 

        

2 
มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

        

3 
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการซักถามให้ค าแนะน า 

และอภิปรายในประเด็นตา่งๆ 

        

4 
แสดงบทบาทช่วยใหส้ภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีวาง

นโยบายก ากับและดูแลนโยบาย 

        

5 

เสนอความคิดใหม่ๆ  ในการแก้ปญัหาหรือขับเคลือ่น

มหาวิทยาลัยใหม้ีความทันสมัย ตอบสนองสังคมให้

ทันท่วงที 
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ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
 ระดบัการปฏบิัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

6 เข้าร่วมประชมุสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ         

7 
อ่านและศกึษาวาระต่างๆในแฟ้มการประชมุลว่งหน้ากอ่น

การประชมุเสมอ 

        

8 
เสนอความเห็นขอ้เสนอแนะสอดคลอ้งกับหวัขอ้วาระการ

ประชุม 

        

9 
มีอสิระในการแสดงความคิดเห็นโดยมิตกอยู่ภายใต้

ผลประโยชน์ตา่งตอบแทนใดๆ 

        

10 
โต้แย้งให้เหตุผลประกอบในสิ่งท่ีเห็นว่าไม่ถูกต้อง แตก่็

ตั้งใจรับฟังเหตุผลของบุคคลอื่น 

        

11 ลงมตอิย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชนต์่อมหาวิทยาลัย         

12 
ยอมรับมติจากที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยแม้วา่จะ

อภิปรายไม่เห็นด้วยก็ตาม 

        

13 การประชุมแต่ละคร้ังได้สาระและใช้ เวลาอ ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

        

14 มีการอภิปรายในวาระต่างๆบนพื้นฐานการให้เกียรติ

ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างซึ่งกันและกันของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย 

        

15 การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

        

16 การแก้ปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย         

17 การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในการแลกเปลี่ยน แนวคิดใน

การบริหารมหาวิทยาลัย  

        

ประเด็นท่ี  6  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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ประเด็นท่ี  7  สภาสถาบันด าเนินการเพ่ือสนองต่อความคาดหวงัของผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน

การปฏบิัติหน้าท่ีของสภาสถาบนั จ านวน 9 ข้อ 

ข้อท่ี รายการปฏบิัต ิ
 ระดบัการปฏบิัต ิ   

7 6 5 4 3 2 1 N/A 

1 
มีการปฏิบัติหน้า ท่ีตามเป้าหมายท่ีก าหนดได้อ ย่าง

เหมาะสมทุกด้าน 

        

2 
จัดให้มีการประชุม เฉพาะกิจ ร่วมกับผู้บ ริหารของ

มหาวิทยาลัย 

        

3 
ประสานงานหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการปฏิบัติ

ภารกิจร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 

        

4 
แจ้งผลการประเมินของผู้บริหารในแต่ละระดับท่ีผ่านการ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้กับประชาคมได้รับทราบ 

        

5 
ก าหนดนโยบายหรือให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาน า

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาให้ดีขึ้น และแก้ไข

ปรับปรุงจุดด้อยเพ่ือปฏิบัติภารกิจในเชิงรุกต่อไป 

        

6 
เสนอแนะนโยบายเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยพัฒนาสู่

ความเป็นสากล 

        

7 
เสนอแนะแนวทางเพ่ือรับมือกับวิกฤติจ านวนนิสิตท่ีลดลง 

โดยการพัฒนาให้การจัดอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัย

ท่ีสูงขึน้ 

        

8 
จัดให้มีกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมสี่วนร่วม

ในการเป็นคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ เพ่ือก ากับและ

ติดตามผลการการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

        

9 
สนับสนุนหรือแนะน าองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

เพ่ือให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับบริการวิชาการ ในระดับชาติ

และนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

        

ประเด็นท่ี  7  ความคดิเห็นอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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ประเด็นท่ี  8  ข้อจ ากัดในการปฏบิัติหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(เช่น การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและการสรปุเรื่องไม่ชัดเจนเพื่อประกอบการพจิารณา) 

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

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

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

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

 

ประเด็นท่ี  9  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก 7 ประเด็นท่ีประเมนิ 

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

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

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

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

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

โทร 0-5446-6666 ตอ่ 1007-1008 

โทรสาร 0-5446-6703 
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หนังสือโปรดเกล้า ฯ  

แต่งต้ังนายกสภามหาวทิยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวทิยาลัยพะเยา 
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หนังสือโปรดเกล้า ฯ  

แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
99 

 

 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 2764/2559 

เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลอืกเป็นประธาน 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา        

รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา และเลขาธิการสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 1081/2560 
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