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บทสรุปผู้บรหิาร 

การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 

 

สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2554 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมนิรวม 4 ครั้ง คือ 

1. ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกของการประเมนิมเีกณฑ์การประเมนิแตกต่างจากปีอื่น 

2. ปีการศกึษา 2555-2557 ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ. เกณฑ์การประเมนิ คะแนน 

1-5 

3. ปีการศกึษา 2558-2561 ประเมินตามเกณฑ์ CUPT QA เกณฑ์ประเมนิ คะแนน 1-7 

4. ปี พ.ศ. 2563 ได้มกีารเปลี่ยนรอบการประเมิน จากเดิม ปีการศกึษา เป็น ปีพุทธศักราช

ปรับแบบประเมินให้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) แบบประเมินประเมินตนเองในฐานะเป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (2) ประเมินบทบาทการทำงานของสภามหาวิทยาลัย 

ปรับแก้ไขระดับคะแนน จาก ระดับคะแนน 1-7 เป็น ระดับคะแนน 1-5 และปรับ

ความหมายใหส้อดคล้องกับระดับคะแนน  

 ทั้ง 4 เกณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมากจึงไม่สามารถทำมาเปรียบเทียบกันได้ แต่อาจใช้

ประโยชน์เพื่อเปรียบเทียบในการปรับปรุงการดำเนนิงาน 

 

วัตถุประสงค ์

การจัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฉบับนี ้จัดทำขึ ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                

โดยภาพรวม ในประเด็นที่เกี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้เพื ่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้สำหรับการปรับปรุง                 

การปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป  
 

รูปแบบการประเมิน 

การประเมนิตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน

ทั้งสิ้น 18 ข้อ  

➢ ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

(หมวด 2) (6 ข้อ) 

➢ ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (12 ข้อ)   



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจำปี พ.ศ. 2563 
2 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวน

ทั้งสิ้น 28 ข้อ 

➢ ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา (มาตรา 21) (14 ข้อ) 

➢ ประเด็นท่ี 2.2 การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (4 ข้อ) 

➢ ประเด็นท่ี 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (10 ข้อ) 

 

ลักษณะและวิธีทำแบบประเมิน 

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่จัดเรียงไว้ตาม

ข้อคำถามแต่ละข้อ ซึ่งแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

N/A ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ 

ระดับ 1 น้อยที่สุด / ปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1 - 20 

ระดับ 2 น้อย / ปรับปรุง ร้อยละ 21 - 40 

ระดับ 3 ปานกลาง / พอใช้ ร้อยละ 41 - 60 

ระดับ 4 มาก / ด ี ร้อยละ 61 - 80 

ระดับ 5 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 81 - 100 

 

วิธีการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ส่ง                

แบบประเมินตนเองให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 20 ท่าน และได้รับการตอบ                

แบบประเมินตนเองกลับคืน ทั้งหมดจำนวน 20 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 100 
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สรุปคะแนนในภาพรวมในแต่ละส่วน 

 

ลำดับที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ 

1 ประเด็นที่ 1.1  การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล

จริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

(หมวด 2) (6 ข้อ) 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏบัิตหินา้ท่ีของตนเอง

ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (12 

ข้อ) 

4.84 0.40 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.80 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ข้อ 

1 ประเด ็นที ่  2.1 การปฏิบ ัต ิภารกิจตาม

ภาระหน้าที ่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยพะเยา (มาตรา 21) (14 ข้อ) 

4.79 0.47 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.80 

2 ประเด็นที่ 2.2  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลัก

ความไวว้างใจ (Fiduciary Duties)  (4 ข้อ) 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3 ประ เ ด ็ นท ี ่  2.3 สภา มหา ว ิ ทย า ลั ย

ดำเนนิงานโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล (10 ข้อ) 
4.96 0.20 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.20 

ค่าเฉลี่ย 4.92 0.21 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม 98.36 

 

หมายเหตุ  สีเขียว   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

 ผลการประเมินปรากฏว่าสภามหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานโดยภาพรวมมีระดับการ

ปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 98.36

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x = 4.92) พิจารณาตามรูปแบบการประเมินที่แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเป็นราย

ประเด็น โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล

จริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด /               

ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู ่ที่ ( x = 5.00) และ ประเด็นที่ 1.2                   
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การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) 

มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x = 4.84) 

ส่วนที ่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม                  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นที่ 2.2              

การปฏิบัติหน้าที ่ด้วยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ)                 

มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 100 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x = 5.00) ประเด็นท่ี 2.3 

สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด /             

ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.20 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x = 4.96) และ ประเด็นที่ 2.1              

การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  (มาตรา 21)                 

มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.80 ค่าเฉลี่ยคะแนนการ

ประเมินอยู่ที่ ( x = 4.79)           
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บทที่ 1 

บทนำ 

1. อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 19 ให้สภามหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย 

1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) อธิการบดี 

4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน 

5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน สองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัย 

ค ุณสมบ ัต ิหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการสรรหานายกสภามหาว ิทยาล ัยและกรรมการ                             

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (2) และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี ้ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิจากรายชื่อ

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจำนวนหนึ่งคน 

สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั ่วไปของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ ซึ ่งครอบคลุมทุกพันธกิจ และสอดคล้องกับการนโยบายและทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 21 ดังนี้ 

1) วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 

2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้  

3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัด

การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั ้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้

ปริญญากิตตมิศักดิ์ 
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4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการ

แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

5) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ            

การยกเลิก การจัดการศกึษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม

หรอืการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  

7) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอด

ถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ 

อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

8) แต่งตั ้งถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7(3)และ(4) 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่อ

อย่างอื่น 

9) แต่งต ั ้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส ่งเสร ิมก ิจการ

มหาวิทยาลัย 

10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

11) วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติ

บุคคล 

12) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง                     

การพัสดุและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

13) อนุม ัต ิการตั ้งงบประมาณรายรับ และอนุม ัต ิงบประมาณรายจ่ายของ

มหาวิทยาลัย  

14) แต่งตั ้งผู ้มีคุณสมบัติตามมาตรา 12 ให้รักษาการแทนอธิการบดีในกรณี                     

ที่ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง 

15) แต่งตั ้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ ่งเพื่อ                  

กระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

16) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี คณบดีและหัวหน้า           

ส่วนงานตามมาตรา 7 

17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุ ให้เป็นหน้าที่ของ

ผูใ้ดโดยเฉพาะ 
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2. ท่ีมาของการประเมินตนเอง 

นโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยพะเยา    

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554    

ได้มีมติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2554 ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) ให้สภามหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึด

หลักความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตลอดจนนโยบายและทิศทางในระดับประเทศ

รวมทั้งกระแสโลกาภวิัตน์ 

2) ให้มีระบบและกลไกสำหรับการขับเคลื ่อนให้มีการดำเนินงานที่สำเร็จตาม

นโยบายโดยกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถและการอนุมัติแผน

กลยุทธ์ 

3) ให้มีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยอาศัยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามแผนกลยุทธ์ และการประเมินตาม

เกณฑ์และตัวบ่งชี ้ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

4) ให้มกีารทบทวนนโยบายและทิศทางของสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที ่มี             

หลักธรรมาภบิาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) ให้มกีารรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย       

ปีละ 1 ครั้ง 

7) ให้มีการรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 
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บทที่ 2 

การดำเนนิการประเมนิ 

แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินตนเอง โดยจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา                          

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับแก้ไขประกาศ

ครั้งที่ 1 เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 และได้มีการปรับ 

แก้ไขประกาศครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีเกณฑ์

การประเมนิผลดำเนินงานของสภาสถาบัน รวม 6 ประเด็น 

ต่อมา ปี พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับแก้ไขประกาศครั้งที่ 3 เรื่อง แนวทางการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ตามมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 

5/2564 เมื ่อวันที ่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดแนวทางการประเมินตนเองของ                      

สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

1. หลักการและวัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1.1 ยึดว ัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยพะเยา             

พ.ศ. 2553 เป็นหลักในการประเมนิ 

1.2 ยึดหลักประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภา

สถาบันอุดมศกึษา 

1.3 ยึดหลักธรรมาภบิาลในการปฏิบัติหนา้ที่ในบทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.4 ยึดหลักการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) 

1.5 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.6 ประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

 

2. รูปแบบประเมิน 

2.1 สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการ 

2.2 คณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ 

2.3 คณะกรรมการแจกแบบประเม ินตนเองของกรรมการสภามหาว ิทยาลัย  

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยและการดำเนนิงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
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2.4 คณะกรรมการสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                      

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 

3. ประเด็นการประเมินตนเอง 

3.1 ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3.1.1 ประเด็นที ่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที ่ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา                    

พ.ศ. 2564 (หมวด 2)  

3.1.2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3.2  ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม  

3.2.1 ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 (มาตรา 21) 

 3.2.2 ประเด็นที่ 2.2 การปฏิบัติหน้าที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties)  

 3.2.3 ประเด็นที่ 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

3.3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

 

4. เกณฑ์การประเมิน 

 

5. คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ได้มี

มติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา         

ที่ 302/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 

2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา   ประธานกรรมการ 

(นายอรรถพล ใหญ่สว่าง)  

ระดับคะแนน ความหมาย     ร้อยละของการดำเนินงาน 

N/A ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ 

ระดับ 1 น้อยที่สุด / ปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1 - 20 

ระดับ 2 น้อย / ปรับปรุง ร้อยละ 21 - 40 

ระดับ 3 ปานกลาง / พอใช้ ร้อยละ 41 - 60 

ระดับ 4 มาก / ดี ร้อยละ 61 - 80 

ระดับ 5 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 81 - 100 
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2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ)    

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 

(ดร.สมเกียรต ิชอบผล)    

4) รองอธิการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)    

5) ผูอ้ำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางกฤษณา แปงณีวงค์)  

6) ผูอ้ำนวยการกองบริหารงานวิจัย   ผูช่้วยเลขานุการ   

(นางสาวอัญชลี เทียมคีรี)   

    

6. การกำหนดแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ป ีพ.ศ. 2563 ไว้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์การประเมิน 

ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง นโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย                    

พ.ศ. 2554 ข้อ 4 (7) กำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง จงึได้จัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แบบประเมินฉบับนี้จัดทำ

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าท ี ่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาว ิทยาล ัย และการดำเน ินงานของกรรมการ                           

สภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้

สำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป  

2. รูปแบบการประเมนิ 

การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1  การประเมนิส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ส่วนที ่2  การประเมนิการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

3. ลักษณะและวิธีทำแบบประเมิน 

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่จัดเรียง

ไว้ตามข้อคำถามแต่ละข้อ จึงขอให้ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใส่เครื่องหมาย ตรง

กับ ระดับความคิดเห็นของท่าน ในแต่ละข้อคำถามลงในช่องว่างของแบบประเมินที่จัดไว้ในข้อใน

ลักษณะการปฏิบัติจรงิ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจที่ควรจะเป็น ซึ่งแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี้ 
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ระดับคะแนน 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

N/A ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ 

ระดับ 1 น้อยที่สุด / ปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1 - 20 

ระดับ 2 น้อย / ปรับปรุง ร้อยละ 21 - 40 

ระดับ 3 ปานกลาง / พอใช้ ร้อยละ 41 - 60 

ระดับ 4 มาก / ดี ร้อยละ 61 - 80 

ระดับ 5 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 81 - 100 

 

แบบประเมินตนเอง 

ส่วนที่ 1  การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเด ็นที ่  1.1  การปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่ตามประมวลจร ิยธรรม มหาว ิทยาล ัยพะเยา พ .ศ. 2564                

(หมวด 2) จำนวน 6 ข้อ   

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 ข้อ 4 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

และยึดมั ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

      

2 ข้อ 5 รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติฐานะของสภามหาวิทยาลัย 

และส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ อันจะส่งผลใหผู้ป้ระพฤติ

เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป 

      

3 ข้อ 6 รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดขีองมหาวิทยาลัย 

ยึดมั่นในคุณธรรม และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

อย่างเคร่งครัด 

      

4 ข้อ 7 ยึดถือเป้าหมายและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่นำความสัมพันธ์

ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือโทษ

แก่บุคคลใด ๆ หรือมีการเลือกปฏิบัติต่อตัวบุคคลนั้น

ต่างจากบุคคลอื่น และไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่งใด  

หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ งก่อให้เกิด  
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ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

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

ประเด็นท่ี 1.2  การปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 12 ข้อ 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและ

ระบบการอุดมศกึษา 

      

2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      

3 ค้นหาข้อมูลเพิ ่ม เติมเพื ่อประกอบการซักถาม   

หรอืให้คำแนะนำ และอภปิรายในประเด็นต่าง ๆ 

      

4 แสดงบทบาทเพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย 

ทำหน้าที่วางนโยบายกำกับและดูแลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 

      

5 เสนอความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย ตอบสนองสังคม 

อย่างทันท่วงที 

      

6 เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ       

7 เตรียมตัวและศกึษาระเบียบวาระต่าง ๆ  ในแฟ้มการประชุม

ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอย่างสม่ำเสมอ 

      

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

 การขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ตามหนา้ที่ของตน 

      

5 ข้อ 8 มุ่งมั่นในการทำงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

      

6 ข้อ 9 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

8 เสนอความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับ

หัวข้อการประชุม 

      

9 ลงมตอิย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย       

10 ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือความเห็น

ที่แตกต่างของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านอื่น ๆ  

      

11 มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดต่าง  ๆ ตามที่  

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

      

12 เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนแนวคิด

ในการบริหารมหาวิทยาลัย  

      

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

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

ส่วนที่ 2  การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ประเด็นที่ 2.1  การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) โดยภาพรวม จำนวน 14 ข้อ  

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (มาตรา 6

ว่าด้วย ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการ

และวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม

และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง ทำการสอน  

ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ)  
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

2 พิจารณาการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

ของมหาวิทยาลั ย  และมีความ เหมาะสม กั บ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

      

3 พิจารณาการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั ้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 

และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและ/หรือ 

ที่มหาวิทยาลัยจัดการศกึษาร่วมกับ สถานศกึษาช้ันสูง

หรอืสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการใหป้ริญญากิตติมศักดิ์

ได้อย่างเหมาะสม  

      

4 พิจารณาการอนุมัตกิารจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก

ส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่ง หน่วยงานภายใน

ของส่วนงานดังกล่าว เพื ่อประโยชน์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

      

5 พิจารณาการอนุมัตกิารรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม 

หรอืการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม

ของสถานศกึษาช้ันสูงและสถาบันวิจัยอื่น เพื่อประโยชน์

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

      

6 พิจารณาการอนุมัติหลักสูตรการศกึษาและการเปิดสอน 

รวมทั ้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา  ให้ม ีความ เหมาะสมก ับ

สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

      

7 พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

และ/หรือพิจารณาถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  

      

8 พิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

ตามมาตรา 7 (3) และ (4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พ ิ เ ศษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ  

และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

9 วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และ

การจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ได้อย่างเหมาะสม 

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

      

10 พิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

      

11 พิจารณาแต่ งตั้ งผู้ มีคุณสมบัติตามมาตรา 32  

ให้รักษาการแทนอธิการบดี  ในกรณีที่ตำแหน่ง  

อธิการบดีว่างลง  

      

12 พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ใน

อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

      

13 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี 

และหัวหนา้ส่วนงานตามมาตรา 7 และให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

      

14 ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นเกี ่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  

ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ได้อย่าง

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

      

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติภารกิจในบางประเด็นในปีนั้น ๆ จะไม่นำผลประเมินในประเด็น

ดังกล่าวมาคิดค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติภารกิจ 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นท่ี 2.2  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยภาพรวม จำนวน 4 

ข้อ    

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

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

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

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

 

ประเด็นท่ี 2.3  สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม จำนวน 10 ข้อ  

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติงาน

ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

      

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารงาน 

ตามแนวทางการกำกับดูแลที ่ด ีท ี ่ม ีการใช้เทคนิค 

และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

      

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การปฏิบัติงาน 

ที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

และสร้างความเชื ่อมั ่น ความไว้วางใจ รวมถึ ง

ตอบสนองความคาดหวั ง  หรือความต้อ งการ 

ของผู ้ม ีส ่ วนได้ส ่ วนเส ียที ่ ม ี ความหลากหลาย   

และมีความแตกต่าง 

      

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 มีการปฏิบัติหน้าที ่ด้วยการเอาใจใส่ ระมัดระวัง 

(Duty of Care) ในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 

      

2 มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

      

3 มีการปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  

ในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 

      

4 มีการปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความโปร่งใสเปิดเผย  

(Duty of Disclosure) ในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลยั  
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดง

ความรับผิดชอบในการปฏิบัต ิหน้าท ี่  และผลงาน 

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

      

5 หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการ

เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี ้แจงได้เมื ่อมีข้อสงสัย 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 

      

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการ 

ที่ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม 

ในการรับรู ้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 

หรือแนวทางการพัฒนา หรือการแก้ ไขปัญหา  

ในพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

      

7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ  

การกระจายอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ

ภารกิจให้แก่หน่วยงาน หรอืบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

      

8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจ  

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงาน 

ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถ ึง 

สิทธิ เสรีภาพของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

      

9 หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การปฏิบัต ิและ

ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มกีารแบ่งแยก 

      

10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ  

การหาข้อตกลงร่วมกันจากกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

      

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
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7. ปฏิทินการประเมิน 

              คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการกำหนดกรอบ

ระยะเวลาในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ 

19 มกราคม 2564 สภามหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินตนเองของ              

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 

6 มนีาคม 2564 

 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุม

ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแนวทาง

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เพื่อ

พ ิจารณา “ร ่ าง” ปฏ ิท ินการดำเน ินการประเม ินตนเองของ                             

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 พิจารณาแบบประเมิน

ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

17 เมษายน 2564 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุม

ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา “ร่าง” ปฏิทินการดำเนินการประเมินตนเองของ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 พิจารณาแบบประเมิน

ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กำหนด วัน เวลา จัดส่งแบบ

ประ เม ิ นตน เอ งของสภามหาว ิ ทยาล ั ยพะ เ ย า ให ้ ก ร ร ม ก าร                              

สภามหาวิทยาลัย และพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง 

แนวทางประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 

29 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุม

ครั ้งท ี่  3 เพื ่อพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินตนเองของกรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 

18 กรกฎาคม 2564 

 

คณะกรรมการประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นัดประชุมครั ้งที ่ 4 เพื ่อพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินตนเองของ              

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.  2563 

21 สิงหาคม 2564 

 

คณะกรรมการประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

นัดประชุมครั ้งที ่ 5 เพื ่อพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินตนเองของ                  

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนด วัน เวลา 
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ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ 

จัดส่งแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้กรรมการ            

สภามหาวิทยาลัย 

24 สิงหาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำการประเมินและแสดง

ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่ของตนเองในฐานะกรรมการ            

สภามหาวิทยาลัย  

15 กันยายน 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งผลการประเมินตนเองแก่               

ฝ่ายเลขานุการ เพื ่อรวบรวมและดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผล               

การประเมนิ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

25 กันยายน 2564 

 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา นัดประชุม

ครั ้งที ่  6 เพื ่อพิจารณาสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ                   

สภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำรายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR)  

13 พฤศจกิายน 2564 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอผลการ

ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ (ร่าง) รายงานการ

ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self - Assessment Report, 

SAR)ประจำปี พ.ศ. 2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

พิจารณา 

 

8. การดำเนินงาน 

    รายละเอียดการดำเนินงาน 

    8.1 ฝ่ายเลขานุการใช้แนวทางการประเมินตนเอง โดยแบบประเมินที่กำหนดทั้งหมด 2 

ส่วน 5 ประเด็น จำนวน 46 ข้อ 

    8.2 การเก็บข้อมูล จำนวนประชากร ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา     

จำนวน 20 คน 

    8.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาค่าสถิตทิี่ใช ้ค่า x  และ S.D.  
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    8.4 เกณฑ์การประเมนิผลคะแนน  5 ระดับ ดังนี ้

ระดับคะแนน 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

N/A ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ 

ระดับ 1 น้อยที่สุด / ปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1 - 20 

ระดับ 2 น้อย / ปรับปรุง ร้อยละ 21 - 40 

ระดับ 3 ปานกลาง / พอใช้ ร้อยละ 41 - 60 

ระดับ 4 มาก / ด ี ร้อยละ 61 - 80 

ระดับ 5 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 81 - 100 

 

8.5 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563              

ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 พิจารณาสรุปผลการประเมินตนเองของ                  

สภามหาว ิทยาล ัย  เพ ื ่อจ ัดทำรายงานการประเม ินตนเองของสภามหาว ิทยาล ัยพะเยา                    

(Self-Assessment Report, SAR) ประจำปี พ.ศ. 2563 

8.6 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 

เสนอผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self - Assessment Report, SAR) ประจำปี พ.ศ. 2563 เสนอต่อ               

สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที ่13 พฤศจกิายน 2563  
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บทที่ 3  

ผลการประเมิน 

คณะกรรมการฯ แจกแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ให้กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาแต่ละท่านเพื่อประเมินตนเองฯ รวมทั้งสิ้น 20 ท่าน ตอบแบบประเมินตนเองฯ 

ทั้งหมด 20 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ผลการประเมินมดีังนี้ 

 

รูปแบบการประเมิน 

การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน

ทั้งสิ้น 18 ข้อ  

➢ ประเด็นที่ 1.1  การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

(หมวด 2) (6 ขอ้) 

➢ ประเด็นที่ 1.2  การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (12 ข้อ)   

ส่วนที่ 2  การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวน

ทั้งสิ้น 28 ข้อ 

➢ ประเด็นท่ี 2.1  การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา (มาตรา 21) (14 ขอ้)   

➢ ประเด็นท่ี 2.2  การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (4 ข้อ)   

➢ ประเด็นท่ี 2.3  สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (10 ขอ้) 

 

ลักษณะและวิธีทำแบบประเมิน 

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่จัดเรียงไว้ตาม

ข้อคำถามแต่ละข้อ ซึ่งแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

N/A ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ 

ระดับ 1 น้อยที่สุด / ปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1 - 20 

ระดับ 2 น้อย / ปรับปรุง ร้อยละ 21 - 40 

ระดับ 3 ปานกลาง / พอใช้ ร้อยละ 41 - 60 

ระดับ 4 มาก / ด ี ร้อยละ 61 - 80 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจำปี พ.ศ. 2563 
24 

ระดับคะแนน 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

ระดับ 5 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 81 - 100 

 

วิธีการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ส่งแบบ

ประเมินตนเองให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 20 ท่าน และได้รับการตอบแบบ

ประเมินตนเองกลับคืน ทั้งหมดจำนวน 20 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 100 

 

สรุปคะแนนในภาพรวม 

ลำดับที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ 

1 ประเด็นที่ 1.1  การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล

จริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

(หมวด 2) (6 ข้อ) 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏบัิตหินา้ท่ีของตนเอง

ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (12 

ข้อ) 

4.84 0.40 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.80 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ข้อ 

1 ประเด ็นที ่  2.1 การปฏิบ ัต ิภารกิจตาม

ภาระหน้าที ่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยพะเยา (มาตรา 21) (14 ข้อ) 

4.79 0.47 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.80 

2 ประเด็นที่ 2.2  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลัก

ความไวว้างใจ (Fiduciary Duties)  (4 ข้อ) 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3 ประ เ ด ็ นท ี ่  2.3 สภา มหา ว ิ ทย า ลั ย

ดำเนนิงานโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล (10 ข้อ) 
4.96 0.20 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.20 

ค่าเฉลี่ย 4.92 0.21 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม 98.36 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ส่วนที่ 1  การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

ประเด็นที่ 1.1  การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2) 
 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1. ข้อ 4 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. ข้อ 5 รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศร ีเกียรติฐานะของสภา

มหาวิทยาลัย และส่งเสริมช่ือเสียง เกียรตคิุณ อัน

จะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและ

ยกย่องของบุคคลทั่วไป 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. ข้อ 6 รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของ

มหาวิทยาลัย ยึดมั่นในคุณธรรม และถือปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

4. ข ้อ 7 ย ึดถือเป ้าหมายและประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และ

ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ 

ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด ๆ หรือ

มีการเลือกปฏิบัติต่อตัวบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น 

และไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่งใด หรือ

ปฏิบ ัต ิการใดในฐานะส่วนตัว ซ ึ่ งก ่อให้เก ิด  

การขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ตามหนา้ที่ของตน 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

5. ข ้อ 8 ม ุ ่งม ั ่นในการทำงานให ้ม ีค ุณภาพ 

มาตรฐานโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

6. ข้อ 9 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 
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ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. สิ่งที่น่าชื่นชม คือ พลังแห่งความมุ่งมั่นในความสำเร็จของคณะผู้บริหารและกิจกรรมที่

ดำเนนิการในเรื่องเป้าหมายชัดเจน 

2. อย่างไรก็ตามวาระการประชุมเน้นการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ การอนุมัติตำแหน่ง ควร

จัดตารางเพิ่มเติมในการเพิ่มวาระที่เป็นการปรึกษาการนำพามหาวิทยาลัยในแผนระยะ

กลางและระยะยาว Manage Tomorrow within Today Actions 

 

ประเด็นท่ี 1.2  การปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1. ศกึษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

และระบบการอุดมศกึษา 
4.80 0.41 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

3. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถาม 

หรอืให้คำแนะนำ และอภปิรายในประเด็นต่าง ๆ 
4.65 0.49 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 93 

4. แสดงบทบาทเพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย

ทำหน้าที่วางนโยบายกำกับและดูแลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 

4.80 0.52 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

5. เสนอความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาหรือ

ข ับเคล ื ่อนมหาว ิทยาล ัยให ้ม ีความทันสมัย 

ตอบสนองสังคมอย่างทันท่วงที 

4.70 0.66 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94 

6. เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

7. เตรียมตัวและศึกษาระเบียบวาระต่าง ๆ ในแฟ้ม

การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างสม่ำเสมอ 
4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

8. เสนอความเห็น หรอืให้ข้อเสนอแนะสอดคล้อง

กับหัวข้อการประชุม 
4.80 0.41 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

9. ลงมต ิอย ่างเป ็นอ ิสระเพ ื ่อประโยชน ์ต่อ

มหาวิทยาลัย 
4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 
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รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

10. ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

หรือความเห็นที ่แตกต่างของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยท่านอื่น ๆ  

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

11. มีส ่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดต่าง  ๆ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

12. เป ิดโอกาสให้ผ ู ้บร ิหารมหาวิทยาล ัยได้

แลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัย  
4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.84 0.40 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.80 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. ทีมผู้บริหารฯ เป็นผู้มีความสามารถและมีภาระการขับเคลื่อนทิศทางไปในหลายๆ มิติ                  

ในภาวะที่สถานการณ์โรคระบาด และอัตราการเกิดของประชากรลดลง มีการพยายาม

พัฒนาบุคลากรได้ต่อเนื่อง ต้องมีการพิจารณาผลกระทบและการวางแผนความเสี่ยงต่อการ

พัฒนาของทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยควบคู่กันเพื่อความยั่งยืนขององค์กร 
 

ส่วนที่ 2  การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม  

ประเด็นที่ 2.1  การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) โดยภาพรวม 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1. วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของ

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร   

ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 ได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ป ัจจ ุบ ัน (มาตรา 6 ว ่าด ้วย  

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูงมีวัตถุประสงค์ใหก้ารศกึษา ส่งเสริม

และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการสอน  

ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่ส ังคม  

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื ่อประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ)  

4.70 0.57 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94 
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รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

2. พิจารณาการออกข้อบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.80 0.52 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

3. พิจารณาการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑติช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑติ อนุปริญญา และ

ประกาศนียบัตร ทั ้งของมหาวิทยาลัยและ/หรือท ี่

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับ สถานศึกษาชั้นสูง

หรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา

กิตติมศักดิไ์ด้อย่างเหมาะสม  

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

4. พิจารณาการอนุมัติการจัดตั้ง การรวม และ

การยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่ง 

หน ่ ว ย ง านภาย ในของส ่ วน งานด ั งกล ่ า ว  

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และ 

มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

5 .  พิจารณาการอนุมั ติ การรับ เข้ าสมทบ  

การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ 

การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษา

ชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น เพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

4.72 1.52 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94.40 

6. พิจารณาการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ

การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม 

หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ให้มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

7. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

แต่งตั ้งและ/หร ือพ ิจารณาถอดถอน นายกสภา

มหาว ิทยาล ัย กรรมการสภามหาว ิทยาลั ย

ผู ้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์พิเศษ  

ไม่มกีารปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2563 นี ้จงึไม่นำผลประเมิน 

ในประเด็นดังกล่าวมาคิดค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติภารกิจ 
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รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

8. พิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี หัวหน้า

ส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4) ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

9. วางนโยบายและวิธีการเกี ่ยวกับการจัดหา

รายได้ และการจัดตั ้งองค์กรที ่เป็นนิติบุคคล  

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.50 1.54 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 90 

10. พิจารณาอนุมัติการตั ้งงบประมาณรายรับ 

และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.79 1.15 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.80 

11. พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 

ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ตำแหน่ง 

อธิการบดีว่างลง  

ไม่มกีารปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2563 นี ้จงึไม่นำผลประเมิน 

ในประเด็นดังกล่าวมาคิดค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติภารกิจ 

 

12 .  พ ิ จ า ร ณ า แ ต ่ ง ต ั ้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัย  เพ ื ่อประโยชน์ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

4.70 0.57 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94 

13. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ

อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 

และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.85 0.49 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

14. ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อ ื ่นเก ี ่ ยวก ับก ิจการของ

มหาวิทยาลัย ที ่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที ่ของผู ้ใด

โดยเฉพาะ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

4.82 1.80 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.40 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.79 0.47 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.80 
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ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. เป ็นการประเมินในภาพรวม มีความตั ้งใจจะช่วยดูแลสนับสนุนเร ื ่องการวิจ ัยของ

มหาวิทยาลัย เรื่องระบบน้ำ เรื่องพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์และเรื่องกัญชง กัญชา ฯลฯ ซึ่ง

เป็นเรื่องเฉพาะทางที่แยกย่อยออกไปไม่มีในการประเมินนี้ 

2. กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิมีความหลากหลายดีมากและให้มุมมองที ่เป ็นประโยชน์ ต่อ                  

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพร้อมกับมีโอกาสในการเข้าร่วมทำ Workshop กับผู้บริหาร 

แต่อยากเสนอแนะให้มีการติดตาม และรายงานผลการวางแผนงานเป็นระยะเพื ่อให้

คณะกรรมการฯได้รับทราบต่อแผนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว 

3. การดำเนินการในข้อ 13 ด้วยการให้ข้อเสนอแนะตอนที ่อธิการบดี ผู ้บริหาร (คณบดี)               

ได้เสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ประเด็นท่ี 2.2  การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยภาพรวม 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1 .  มีการปฏิบั ติหน้ าที ่ ด้ วย การเอาใจ ใส่  

ระมัดระวัง (Duty of Care) ในทุกภารกิจของ

สภามหาวิทยาลัย 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ร ักษาผลประโยชน ์ขององค ์กร (Duty of 

Loyalty)  

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. มกีารปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

ในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

4. มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเปิดเผย  

(Duty of Disclosure) ในท ุกภารก ิจของสภา

มหาวิทยาลัย  

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. นายกและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้โอกาสกรรมการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ได้อย่าง 

เต็มความสามารถและหากเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ก็จะแนะนำให้ทางคณะผู้บริหาร 

รับไปพิจารณาดำเนนิการตามแผนงาน 
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ประเด็นท่ี 2.3  สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล โดยภาพรวม 
 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1 .  ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล  ( Effectiveness) ค ื อ                     

ผลการปฏิบ ัต ิงานที ่บรรลุว ัตถ ุประสงค์และ

เป้าหมายที่กำหนด 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2 .  ห ล ั ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ  ( Efficiency) ค ื อ               

การบ ริ ห า ร ง าน ต าม แน ว ท า งก า ร ก ำ ก ั บ

ดู แลที ่ ด ี ที ่มีการใช้เทคนิคและเครื ่องมือการ

บริหารจัดการที่เหมาะสม 

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การ

ปฏิบ ัต ิงาน ท ี ่สามารถดำเน ินการได ้ภายใน

ระยะเวลาที ่กำหนด และสร้างความเช ื ่อมั่น  

ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง 

หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่มี

ความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การ

แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ

ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ 

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้

เมื่อมีข้อสงสัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ได้อย่างเสรี 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

6.  หลักการมีส ่ วนร่ วม (Participation) คือ 

กระบวนการที ่ให้ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความ

เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ หรือแนวทางการพัฒนา 

หร ือการแก ้ไขป ัญหาในพันธกิจต ่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 
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รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 

คือ การกระจายอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคลได้อย่าง

เหมาะสม 

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้

อำนาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ

บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

และคำนงึถึงสทิธิ เสรีภาพของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การปฏิบัติ

และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ

แบ่งแยก 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

คือ การหาข้อตกลงร่วมกันจากกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.96 0.20 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.20 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. นายกและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมีความตั้งใจในการสื่อความหมายและเน้นย้ำให้ยึดหลัก

ธรรมาภบิาลในการทำหน้าที่ตลอดเวลา 
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์และสรุปผล 

สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปี พ.ศ. 2563 ของแต่ละประเด็นสรุปได้ดังน้ี 
 

การจัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฉบับนี ้จัดทำขึ ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ภาพรวม ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้สำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติ

หนา้ที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป  
 

รูปแบบการประเมิน 

การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  รวมจำนวน

ทั้งสิ้น 18 ข้อ  

➢ ประเด็นที่ 1.1  การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

2564 (หมวด 2)  (6 ขอ้) 

➢ ประเด็นที่ 1.2  การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

(12 ขอ้)   

ส่วนที่ 2  การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม  รวมจำนวน

ทั้งสิ้น 28 ข้อ 

➢ ประเด็นที่ 2.1  การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา (มาตรา 21)  (14 ขอ้)   

➢ ประเด็นท่ี 2.2  การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ  (4 ข้อ)   

➢ ประเด็นท่ี 2.3  สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (10 ข้อ) 
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ลักษณะและวิธีทำแบบประเมิน 

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่จัดเรียงไว้ตาม

ข้อคำถามแต่ละข้อ ซึ่งแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

N/A ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ 

ระดับ 1 น้อยที่สุด / ปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1 - 20 

ระดับ 2 น้อย / ปรับปรุง ร้อยละ 21 - 40 

ระดับ 3 ปานกลาง / พอใช้ ร้อยละ 41 - 60 

ระดับ 4 มาก / ด ี ร้อยละ 61 - 80 

ระดับ 5 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 81 - 100 

 

วิธีการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ส่งแบบ

ประเมินตนเองให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 20 ท่าน และได้รับการตอบแบบ

ประเมินตนเองกลับคืนทั้งหมดจำนวน 20 ท่าน  คดิเป็นร้อยละ 100 
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สรุปคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 

ลำดับที่ รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

ส่วนที่ 1  การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวนท้ังสิ้น 18 ข้อ 

1 ประเด็นที ่ 1.1   การปฏิบัติหน้าที ่ตาม

ประมวลจรยิธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2564 (หมวด 2) (6 ข้อ) 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2 ประเด็นที่ 1.2  การปฏิบัติหน้าที่ของ

ต น เ อ ง ใ น ฐ า น ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า

มหาวิทยาลัย (12 ขอ้) 

4.84 0.40 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.80 

ส่วนที่ 2  การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวนทั้งสิ้น 

28 ข้อ 

1 ประเด็นที่ 2.1  การปฏิบัติภารกิจตาม

ภ า ร ะ ห น ้ า ท ี ่ ท ี ่ ก ำ ห น ด ใ น

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) (14 ขอ้) 

4.79 0.47 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.80 

2 ประเด็นท่ี 2.2  การปฏิบัติหน้าที่ด้วย

หลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties)  

(4 ข้อ) 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3 ประเด็นที ่ 2.3  สภามหาวิทยาลัย

ดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

(10 ข้อ) 

4.96 0.20 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.20 

ค่าเฉลี่ย 4.92 0.21 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม 98.36 

 

หมายเหตุ  สีเขียว   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ผลการประเมินปรากฎว่าสภามหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานโดยภาพรวมมีระดับการ

ปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 98.36

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x = 4.92) พิจารณาตามรูปแบบการประเมินที่แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาเป็นราย

ประเด็น โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล

จริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด /               

ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู ่ที่ ( x = 5.00) และ ประเด็นที่ 1.2                   

การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) 

มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x = 4.84) 

ส่วนที ่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม                  

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นที่ 2.2              

การปฏิบัติหน้าที ่ด้วยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ)                 

มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 100 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x = 5.00) ประเด็นท่ี 2.3 

สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด /             

ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.20 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x = 4.96) และ ประเด็นที่ 2.1              

การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  (มาตรา 21)                 

มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.80 ค่าเฉลี่ยคะแนนการ

ประเมินอยู่ที่ ( x = 4.79)           
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2)  
 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1. ข้อ 4 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. ข้อ 5 รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศร ีเกียรติฐานะของสภา

มหาวิทยาลัย และส่งเสริมช่ือเสียง เกียรตคิุณ อัน

จะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและ

ยกย่องของบุคคลทั่วไป 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. ข้อ 6 รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของ

มหาวิทยาลัย ยึดมั่นในคุณธรรม และถือปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

4. ข ้อ 7 ย ึดถือเป ้าหมายและประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และ

ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ 

ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด ๆ หรือ

มีการเลือกปฏิบัติต่อตัวบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น 

และไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่งใด หรือ

ปฏิบ ัต ิการใดในฐานะส่วนตัว ซ ึ่ งก ่อให้เก ิด  

การขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ตามหนา้ที่ของตน 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

5. ข ้อ 8 ม ุ ่งม ั ่นในการทำงานให ้ม ีค ุณภาพ 

มาตรฐานโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

6. ข้อ 9 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 
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 จากตารางประเด็นที่ 1.1 พบว่าการปฏิบัติหนา้ที่ตามประมวลจรยิธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2564 (หมวด 2) ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ  

(เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 100 ( x  = 5.00)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 100  

( x  = 5.00) เท่ากันทั้ง 6 ข้อ   

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. สิ่งที่น่าชื่นชม คือ พลังแห่งความมุ่งมั่นในความสำเร็จของคณะผู้บริหารและกิจกรรมที่

ดำเนนิการในเรื่องเป้าหมายชัดเจน 

2. อย่างไรก็ตามวาระการประชุมเน้นการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ การอนุมัติตำแหน่ง 

ควรจัดตารางเพิ่มเติมในการเพิ่มวาระที่เป็นการปรึกษาการนำพามหาวิทยาลัยในแผน

ระยะกลางและระยะยาว Manage Tomorrow within Today Actions 

 

ประเด็นท่ี 1.2  การปฏิบัติหนา้ที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1. ศกึษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

และระบบการอุดมศกึษา 
4.80 0.41 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

3. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถาม 

หรอืให้คำแนะนำ และอภปิรายในประเด็นต่าง ๆ 
4.65 0.49 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 93 

4. แสดงบทบาทเพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย

ทำหน้าที่วางนโยบายกำกับและดูแลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 

4.80 0.52 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

5. เสนอความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาหรือ

ข ับเคล ื ่อนมหาว ิทยาล ัยให ้ม ีความทันสมัย 

ตอบสนองสังคมอย่างทันท่วงที 

4.70 0.66 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94 

6. เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 
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รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

7. เตรียมตัวและศึกษาระเบียบวาระต่าง ๆ ในแฟ้ม

การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างสม่ำเสมอ 
4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

8. เสนอความเห็น หรอืให้ข้อเสนอแนะสอดคล้อง

กับหัวข้อการประชุม 
4.80 0.41 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

9. ลงมต ิอย ่างเป ็นอ ิสระเพ ื ่อประโยชน ์ต่อ

มหาวิทยาลัย 
4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

10. ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

หรือความเห็นที ่แตกต่างของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยท่านอื่น ๆ  

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

11. มีส ่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดต่าง  ๆ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

12. เป ิดโอกาสให้ผ ู ้บร ิหารมหาวิทยาล ัยได้

แลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัย  
4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.84 0.40 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.80 

หมายเหตุ  สีเขียว   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 

จากตารางประเด็นที ่ 1.2 พบว่าการปฏิบัติหน้าที ่ของตนเองในฐานะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยโดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการ

ปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 96.80 ( x  = 4.84)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

1) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 99  

( x  = 4.95) ได้แก่ 

ข้อ 9. ลงมตอิย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย   

ข้อ 11. มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 98  

( x  = 4.90) ได้แก่ 

ข้อ 6. เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 

ข้อ 10. ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือความเห็นที่แตกต่างของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยท่านอื่น ๆ 
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ข้อ 12. เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัย 

3) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 97  

( x  = 4.85) ได้แก่ 

ข้อ 2. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 7. เตรียมตัวและศึกษาระเบียบวาระต่าง ๆ ในแฟ้มการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 

อย่างสม่ำเสมอ 

4) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 96  

( x  = 4.80) ได้แก่ 

ข้อ 1. ศกึษาหาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและระบบการอุดมศกึษา 

ข้อ 4. แสดงบทบาทเพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่วางนโยบายกำกับและดูแล

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8. เสนอความเห็น หรอืให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับหัวข้อการประชุม 

5) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 94  

( x  = 4.70) ได้แก่ 

ข้อ 5. เสนอความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย 

ตอบสนองสังคมอย่างทันท่วงที 

6) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 93  

( x  = 4.65) ได้แก่ 

ข้อ 3. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถาม หรือให้คำแนะนำ และอภิปรายใน

ประเด็นต่าง ๆ 

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. ทีมผู้บริหารฯ เป็นผู้มีความสามารถและมีภาระการขับเคลื่อนทิศทางไปในหลายๆ มิติ 

ในภาวะที่สถานการณ์โรคระบาด และอัตราการเกิดของประชากรลดลง มีการพยายาม

พัฒนาบุคลากรได้ต่อเนื่อง ต้องมีการพิจารณาผลกระทบและการวางแผนความเสี่ยง

ต่อการพัฒนาของทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยควบคู่เพื่อความยั่งยืนของ

องค์กร 
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ส่วนที่ 2  การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม  

ประเด็นที่ 2.1  การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) โดยภาพรวม 
 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1. วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของ

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร   

ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 ได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ป ัจจ ุบ ัน (มาตรา 6 ว ่าด ้วย  

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูงมีวัตถุประสงค์ใหก้ารศกึษา ส่งเสริม

และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการสอน  

ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่ส ังคม  

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื ่อประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ)  

4.70 0.57 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94 

2. พิจารณาการออกข้อบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.80 0.52 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

3. พิจารณาการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑติช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑติ อนุปริญญา และ

ประกาศนียบัตร ทั ้งของมหาวิทยาลัยและ/หรือท ี่

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับ สถานศึกษาชั้นสูง

หรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา

กิตติมศักดิไ์ด้อย่างเหมาะสม  

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

4. พิจารณาการอนุมัติการจัดตั้ง การรวม และ

การยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่ง 

หน ่ ว ย ง านภาย ในของส ่ วน งานด ั งกล ่ า ว  

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และ 

มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 
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รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

5 .  พิจารณาการอนุมั ติ การรับ เข้ าสมทบ  

การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ 

การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษา

ชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น เพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

4.72 1.52 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94.40 

6. พิจารณาการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ

การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม 

หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ให้มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

7. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

แต่งตั ้งและ/หร ือพ ิจารณาถอดถอน นายกสภา

มหาว ิทยาล ัย กรรมการสภามหาว ิทยาลั ย

ผู ้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์พิเศษ  

ไม่มกีารดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2563 นี ้จงึไม่นำผลประเมิน

ในประเด็นดังกล่าวมาคิดค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติภารกิจ 

8. พิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี หัวหน้า

ส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4) ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

9. วางนโยบายและวิธีการเกี ่ยวกับการจัดหา

รายได้ และการจัดตั ้งองค์กรที ่เป็นนิติบุคคล  

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.50 1.54 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 90 

10. พิจารณาอนุมัติการตั ้งงบประมาณรายรับ 

และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.79 1.15 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.80 

11. พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 

ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ตำแหน่ง 

อธิการบดีว่างลง  

ไม่มกีารดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2563 นี ้จงึไม่นำผลประเมิน

ในประเด็นดังกล่าวมาคิดค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติภารกิจ 
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รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

12 .  พ ิ จ า ร ณ า แ ต ่ ง ต ั ้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัย  เพ ื ่อประโยชน์ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

4.70 0.57 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94 

13. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ

อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 

และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.85 0.49 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

14. ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อ ื ่นเก ี ่ ยวก ับก ิจการของ

มหาวิทยาลัย ที ่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที ่ของผู ้ใด

โดยเฉพาะ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

4.82 1.80 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.40 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.79 0.47 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.80 

 

หมายเหตุ  สีเขียว   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 

จากตารางประเด็นที่ 2.1 พบว่าการปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา (มาตรา 21) โดยภาพรวม โดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ)  

มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 95.80 ( x  = 4.79)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

1) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 99  

( x  = 4.95) ได้แก่ 

ข้อ 6. พิจารณาการอนุมัติหลักสูตรการศกึษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบ

รวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และอนาคต 

2) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 98  

( x  = 4.90) ได้แก่ 
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ข้อ 3.  พิจารณาการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร

บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและ/หรือที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาร่วมกับ สถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญา

กิตติมศักดิ์ได้อย่างเหมาะสม 

3) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 97  

( x  = 4.85) ได้แก่ 

ข้อ 4. พิจารณาการอนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้ง

การแบ่ง หน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว  เพ ื ่อประโยชน์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อ 8. พิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รอง

อธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รอง

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ 

และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ข้อ 13. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่ วนงานตาม

มาตรา 7 และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4) มีระดับการปฏิบัติ (เชงิคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชงิปริมาณ) ร้อยละ 96.40 

( x  = 4.82) ได้แก่ 

ข้อ 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 96 

( x  = 4.80) ได้แก่ 

ข้อ 2. พิจารณาการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนใ์น

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6) มีระดับการปฏิบัติ (เชงิคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชงิปริมาณ) รอ้ยละ 95.80 

( x  = 4.79) ได้แก่ 

ข้อ 10. พิจารณาอนุมัติการตั ้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของ

มหาวิทยาลัย ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

7) มีระดับการปฏิบัติ (เชงิคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชงิปริมาณ) ร้อยละ 94.40 

( x  = 4.72) ได้แก่ 

ข้อ 5. พิจารณาการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการ

สมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น 
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เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

8) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 94 

( x  = 4.70) ได้แก่ 

ข้อ 1. วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี ่ยวกับการดำเนินการ   

ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (มาตรา 6 ว่า

ด้วย ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ) 

ข้อ 12. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำ

การใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

9) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 90 

( x  = 4.50) ได้แก่ 

ข้อ 9. วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติ

บุคคล ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

ทั้งนี้ การประเมินในประเด็นที่ 2.1 ในข้อ 7. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

และ/หรอืพิจารณาถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ และข้อ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 ให้

รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ตำแหน่ง อธิการบดีว่างลง ไม่ได้นำผลประเมินในประเด็นดังกล่าว

มาคิดค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากไม่มีการดำเนนิการในปี พ.ศ. 2563  

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. เป็นการประเมินในภาพรวม มีความตั้งใจจะช่วยดูแลสนับสนุนเรื ่องการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย เรื่องระบบน้ำ เรื่องพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์และเรื่องกัญชง กัญชา ฯลฯ 

ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทางที่แยกย่อยออกไปไม่มีในการประเมินนี้ 

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความหลากหลายดีมากและให้มุมมองที่เป็นประโยชน์การ

ดำเนนิงานของมหาวิทยาลัยพร้อมกับมีโอกาสในการเข้าร่วมทำ Workshop กับผู้บริหาร 

แต่อยากเสนอแนะให้มีการติดตาม และรายงานผลการวางแผนงานเป็นระยะเพื่อให้

คณะกรรมการฯได้รับทราบต่อแผนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจำปี พ.ศ. 2563 
46 

3. การดำเนินการในข้อ 13 ด้วยการให้ขอ้เสนอแนะตอนที่อธิการบดี ผูบ้ริหาร (คณบดี) ได้

เสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ประเด็นท่ี 2.2  การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยภาพรวม 
 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1 .  มีการปฏิบั ติหน้ าที ่ ด้ วย การเอาใจ ใส่  

ระมัดระวัง (Duty of Care) ในทุกภารกิจของ

สภามหาวิทยาลัย 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ร ักษาผลประโยชน ์ขององค ์กร (Duty of 

Loyalty)  

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3. มกีารปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

ในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

4. มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเปิดเผย  

(Duty of Disclosure) ในท ุกภารก ิจของสภา

มหาวิทยาลัย  

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

 

 

จากตารางประเด็นที่ 2.2 พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties)  

โดยภาพรวม โดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการ

ปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 100 ( x  = 5.00)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 100  

( x  = 5.00) เท่ากันทั้ง 4 ข้อ  

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. นายกและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหโ้อกาสกรรมการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ได้อย่าง 

เต็มความสามารถและหากเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ก็จะแนะนำให้ทางคณะ

ผูบ้ริหารรับไปพิจารณาดำเนนิการตามแผนงาน 
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ประเด็นท่ี 2.3  สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล โดยภาพรวม 
 

รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการ

ปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่กำหนด 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การ

บริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี  

ที่มกีารใชเ้ทคนิคและเครื่องมอืการบริหารจัดการ

ที่เหมาะสม 

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การ

ปฏิบ ัต ิงาน ท ี ่สามารถดำเน ินการได ้ภายใน

ระยะเวลาที ่กำหนด และสร้างความเช ื ่อมั่น  

ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง 

หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่มี

ความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การ

แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ

ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ 

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้

เมื่อมีข้อสงสัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ได้อย่างเสรี 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

6.  หลักการมีส ่ วนร่ วม (Participation) คือ 

กระบวนการที ่ให้ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความ

เข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ หรือแนวทางการพัฒนา 

หร ือการแก ้ไขป ัญหาในพันธกิจต ่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 
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รายการปฏิบัติ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

7 .  ห ล ั ก ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ำ น า จ 

(Decentralization) คือ การกระจายอำนาจ

การตัดสินใจ  ทรัพยากร และภารกิจให้แก่

หน่วยงาน หรือบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้

อำนาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน

การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

9.  หลักความเสมอภาค (Equity) คือ  การ

ปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่

มีการแบ่งแยก 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

1 0 .  ห ล ั ก ม ุ ่ ง เ น ้ น ฉ ั น ท า ม ต ิ  ( Consensus 

Oriented) คือ การหาข้อตกลงร่วมกันจาก

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.96 0.20 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.20 

 

หมายเหตุ  สีเขียว   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

จากตารางประเด็นที่ 2.3 พบว่าสภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดย

ภาพรวม โดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการ

ปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 99.20 ( x  = 4.96)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

1) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 100  

( x  = 5.00) ได้แก่ 

ข้อ 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กำหนด 
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ข้อ 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนา้ที ่และผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ข้อ 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง

ได้เมื่อมีข้อสงสัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมายได้อย่างเสรี 

ข้อ 8. หลักนิตธิรรม (Rule of Law) คือ การใชอ้ำนาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน

การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อ 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี

การแบ่งแยก 

2) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 99  

( x  = 4.95) ได้แก่ 

ข้อ 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ หรือแนวทาง

การพัฒนา หรอืการแก้ไขปัญหาในพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงร่วมกันจากกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

3) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 98  

( x  = 4.90) ได้แก่ 

ข้อ 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี 

ที่มกีารใชเ้ทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

ข้อ 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การปฏิบัติงาน ที่สามารถดำเนินการได้ 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง 

ความคาดหวัง หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และ 

มีความแตกต่าง 

ข้อ 7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจให้แก่หน่วยงาน หรอืบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

1. นายกและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมีความตั้งใจในการสื่อความหมายและเน้นย้ำให้

ยึดหลักธรรมาภบิาลในการทำหน้าที่ตลอดเวลา 
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การเปรยีบเทยีบผลประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยากับปีที่ผ่านมา 

การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา             

ปีการศกึษา 2554 ถึง ปีพุทธศักราช 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2554 

 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

ม ี ไม่มี 

1. การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน √  

2. ระบบกลไกลในการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน √  

3. การตดิตามผลการดำเนนิงานที่สำคัญ √  

4. ระบบและกลไกลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย √  

5. การวิเคราะห์ความสม่ำเสมอของการประชุมและจำนวนผูเ้ข้าร่วมประชุม √  

6. การสังเคราะห์มตหิรอืนโยบาย √  

7. ภารกิจอื่น ๆ √  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1-2 ขอ้ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการ

ดำเนนิการ 

6 ข้อ 

 

สรุปผลการประเมิน 

สภามหาวิทยาลัยพะเยามีผลการดำเนินงานครบทั้ง 6 ประเด็น ผลการประเมินเท่ากับ 5 

คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2555-2557 

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศกึษา 2555 ปีการศกึษา 2556 ปีการศกึษา 2557 

x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมนิ 

x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมนิ 

x  

(n=20) 

ผลการ

ประเมนิ 

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันทำพันธกิจ

ครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กำหนดใน

พระราชบัญญัต ิ

4.42 ด ี 4.37 ด ี 4.36 ด ี

ประเด ็นท ี ่  2 สภาสถาบ ันกำหนด

ยุทธศาสตร์ ทิศทาง กำกับนโยบาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ 

4.39 ด ี 4.45 ด ี 4.35 ด ี

ประเด็นที ่ 3 สภาสถาบันทำตาม

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของต้น

สังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.73 ดีมาก 4.65 ดีมาก 4.60 ดีมาก 

ประเด ็นท ี ่  4  สภาสถาบ ันกำกับ 

ต ิ ด ต า ม  ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง

สถาบันอุดมศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย 

4.11 ด ี 4.35 ด ี 4.19 ด ี

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันดำเนินงาน

โดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 
4.80 ดีมาก 4.90 ดีมาก 4.48 ด ี

ประเด็นที ่ 6 การปฏิบัติหน้าที ่ของ

ต น เ อ ง ใ น ฐ า น ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า

มหาวทิยาลัย 

4.67 ดีมาก 4.59 ดีมาก 4.62 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.52 ดีมาก 4.55 ดีมาก 4.43 ด ี

 

เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ระดับน้อยที่สุด/  

ไม่เคย 

ระดับน้อย/      

นาน ๆ ครั้ง 

ระดับปานกลาง ระดับมาก/

บ่อยครั้ง 

ระดับมากที่สุด/

บ่อยที่สุด 
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การเปรยีบเทยีบผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2558 - 2559 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 

x  
(n=19) 

ผลการ

ประเมนิ 
x  

(n=19) 

ผลการ

ประเมนิ 

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันทำพันธกิจครบถ้วนตาม

ภาระหน้าท่ีท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติ 

4.92 ดำเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

4.87 ดำเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง 

กำกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

4.93 ดำเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

4.80 ดำเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันทำตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับของตน้สังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.45 ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 

5.08 ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 

ประเด ็นที ่  4  สภาสถาบันกำกับ ต ิดตาม การ

ดำเนนิงานของสถาบันอุดมศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย 

5.47 ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 

5.25 ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 

ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันดำเนินงานโดยใช้หลักธรร

มาภบิาล 

5.42 ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 

5.42 ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 

ประเด็นที ่ 6 การปฏิบัติหน้าที ่ของตนเองในฐานะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5.42 ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 

5.44 ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 5.24 ทำไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 

5.14 ทำไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 
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การเปรียบเทยีบผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560-2561 

 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ     

ระดับ

คะแนน 

ใช้ในปีการศกึษา 2558 - 2560 

ความหมาย (เดิม) 

ใช้ในปีการศกึษา 2561 

ความหมาย (ใหม่) 

ระดับ 1 ยังไม่ได้ดำเนินการ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ระดับ 2 เร่ิมมแีนวคิดหรือริเริ่มมผีลการดำเนนิงาน มกีารดำเนนิการบ้างเป็นคร้ังคราว 

ระดับ 3 ปรับปรุงอกีเล็กน้อยจะได้ผลตามท่ีคาดคิด มกีารดำเนนิการอย่างสม่ำเสมอ 

ระดับ 4 ดำเนนิการได้ตามท่ีคาดคดิ มกีารดำเนนิการจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 5 ทำได้ดีกว่าท่ีคาดคิด มกีารดำเนนิการจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได ้

ระดับ 6 สามารถเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดรีะดับประเทศได้ มกีารดำเนนิการจนสามารถเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดี

ระดับประเทศได้ 

ระดับ  7 สามารถเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดรีะดับนานาชาติได ้ มกีารดำเนนิการจนสามารถเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดรีะดับ

นานาชาติได ้

 

 

ประเด็นการประเมิน 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 

x  
(n=20) 

ผลการ

ประเมนิ 
x  

(n=20) 
ผลการประเมนิ 

ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันทำพันธกิจครบถ้วนตาม

ภาระหน้าท่ีท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติ 
4.83 

ดำเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 
4.56 

มกีารดำเนินการจนเกดิผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง 

กำกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
4.80 

ดำเนนิการได้

ตามท่ีคาดคิด 
4.75 

มกีารดำเนินการจนเกดิผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันทำตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับของตน้สังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.20 

ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 
5.25 

มกีารดำเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบใหก้ับผู้อื่นได้ 

ประเด ็นที ่  4  สภาสถาบันกำกับ ต ิดตาม การ

ดำเนนิงานของสถาบันอุดมศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย 
5.19 

ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 
5.39 

มกีารดำเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบใหก้ับผู้อื่นได้ 

ประเด็นที ่ 5 สภาสถาบันดำเนินงานโดยใช้หลัก            

ธรรมาภบิาล 
5.28 

ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 
5.25 

มกีารดำเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบใหก้ับผู้อื่นได้ 

ประเด็นที ่ 6 การปฏิบัติหน้าที ่ของตนเองในฐานะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
5.44 

ทำได้ดีกว่า 

ท่ีคาดคิด 
5.27 

มกีารดำเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบใหก้ับผู้อื่นได้ 

ประเด็นที่ 7 สภาสถาบันดำเนินการเพื่อสนองต่อ

ความคาดหวังของผู ้บริหารมหาวิทยาลัยในการ

ปฏบัิตหินา้ที่ของสภาสถาบัน 

N/A N/A 4.76 
มกีารดำเนินการจนเกดิผล

ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 5.12 
ทำไดด้ีกวา่ 

ที่คาดคดิ 
5.03 

มกีารดำเนินการจนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้ 
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ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีพุทธศักราช 2563 

 

ลำดับที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ 

1 ประเด็นที ่ 1.1  การปฏิบัติหน้าที ่ตามประมวล

จริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ. 2564 

(หมวด 2) (6 ข้อ) 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (12 ข้อ) 
4.84 0.40 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.80 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ข้อ 

1 ประเด ็นท ี ่  2.1 การปฏ ิบ ัต ิภารก ิจตาม

ภาระหน้าที ่ท ี ่กำหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยพะเยา (มาตรา 21) (14 ข้อ) 

4.79 0.47 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.80 

2 ประเด็นที่ 2.2  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลัก

ความไวว้างใจ (Fiduciary Duties)  (4 ข้อ) 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3 ประเด็นที่ 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงาน

โดยใชห้ลักธรรมาภบิาล (10 ข้อ) 
4.96 0.20 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.20 

ค่าเฉลี่ย 4.92 0.21 มากทีสุ่ด /  

ดีเยี่ยม 
98.36 

 

หมายเหตุ  

1. ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกของการประเมินมีเกณฑ์การประเมนิแตกต่างจากปีอื่น 

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

คะแนน 1-5 

3. ปีการศกึษา 2558-2561 ประเมินตามเกณฑ์ CUPT QA เกณฑ์ประเมนิ คะแนน 1-7 

4. ทั้ง 3 เกณฑ์ข้างต้นมีความแตกต่างกันอย่างมากจึงไม่สามารถทำมาเปรียบเทียบกันได้ 

แต่อาจใชป้ระโยชน์เพื่อเปรียบเทียบในการปรับปรุงการดำเนนิงาน 

5. ปีการศกึษา 2561 ได้มกีารเพิ่มประเด็นการประเมิน จำนวน 1 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 7                

สภาสถาบันดำเนินการเพื่อสนองต่อความคาดหวังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบัน 

6. ปี พ.ศ. 2563 ได ้ม ีการเปล ี ่ยนรอบการประเม ิน จากเดิม  ป ีการศ ึกษา  เป็น                           

ปีพุทธศักราช ปรับแบบประเมินใหเ้ป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) แบบประเมินประเมินตนเองใน
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ฐานะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (2) ประเมินบทบาทการทำงานของสภา

มหาวิทยาลัย ปรับแก้ไขระดับคะแนน จาก ระดับคะแนน 1-7 เป็น ระดับคะแนน 1-5 

และปรับความหมายใหส้อดคล้องกับระดับคะแนน  
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บทที่ 5 

ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564              

ได้มีมติเห ็นชอบรายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – 

Assessment Report, SAR) ประจำปี พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 พ.ศ. 2553 (มาตราทีเ่กี่ยวขอ้ง) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่องนโยบายการกำกับดูแลของสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 302/2564 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปี พ.ศ. 2563 
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แบบประเมินตนเองของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา  

ประจำปี พ.ศ. 2563 
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แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 

คำชี้แจง 

1. วัตถุประสงค์การประเมิน 

ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย พ .ศ. 

2554 ข้อ 4 (7) กำหนดให้มกีารรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง จึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยภาพรวม ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ เพื่อนำผลการประเมินที่ ได้ ไปใช้สำหรับการ

ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป  

2. รูปแบบการประเมิน 

การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  การประเมนิส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 2  การประเมนิการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

3. ลักษณะและวิธีทำแบบประเมิน 

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่จัดเรียง

ไว้ตามข้อคำถามแต่ละข้อ จึงขอให้ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใส่เครื่องหมาย ตรง

กับ ระดับความคิดเห็นของท่าน ในแต่ละข้อคำถามลงในช่องว่างของแบบประเมินที่จัดไว้ในข้อใน

ลักษณะการปฏิบัติจรงิ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจที่ควรจะเป็น ซึ่งแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) 

N/A ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ ไม่มีขอ้มูล / ไม่สามารถประเมินได้ 

ระดับ 1 น้อยที่สุด / ปรับปรุงเร่งด่วน ร้อยละ 1 - 20 

ระดับ 2 น้อย / ปรับปรุง ร้อยละ 21 - 40 

ระดับ 3 ปานกลาง / พอใช้ ร้อยละ 41 - 60 

ระดับ 4 มาก / ด ี ร้อยละ 61 - 80 

ระดับ 5 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 81 - 100 

สำหรับคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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แบบประเมินตนเอง 

ส่วนที่ 1  การประเมนิส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นที ่ 1.1  การปฏิบัติหน้าที ่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ .ศ. 2564                

(หมวด 2) ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จำนวน 6 ข้อ   

โดยดำเนินการอย่างรอบคอบ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

 

 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 ข้อ 4 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

และยึดมั ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

      

2 ข้อ 5 รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติฐานะของสภามหาวิทยาลัย 

และส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ อันจะส่งผลใหผู้ป้ระพฤติ

เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป 

      

3 ข้อ 6 รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดขีองมหาวิทยาลัย 

ยึดมั่นในคุณธรรม และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

อย่างเคร่งครัด 

      

4 ข้อ 7 ยึดถือเป้าหมายและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่นำความสัมพันธ์

ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือโทษ

แก่บุคคลใด ๆ หรือมีการเลือกปฏิบัติต่อตัวบุคคลนั้น

ต่างจากบุคคลอื่น และไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่งใด 

หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ งก่อให้ เกิด   

การขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ตามหนา้ที่ของตน 

      

5 ข้อ 8 มุ่งมั่นในการทำงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

      

6 ข้อ 9 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 
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ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

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

ประเด็นท่ี 1.2  การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 12 

ข้อ 

โดยดำเนินการอย่างรอบคอบ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและ

ระบบการอุดมศกึษา 

      

2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      

3 ค้นหาข้อมูลเพิ ่ม เติมเพื ่อประกอบการซักถาม   

หรอืให้คำแนะนำ และอภปิรายในประเด็นต่าง ๆ 

      

4 แสดงบทบาทเพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย 

ทำหน้าที่วางนโยบายกำกับและดูแลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 

      

5 เสนอความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย ตอบสนองสังคม 

อย่างทันท่วงที 

      

6 เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ       

7 เตรียมตัวและศกึษาระเบียบวาระต่าง ๆ  ในแฟ้มการประชุม

ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอย่างสม่ำเสมอ 

      

8 เสนอความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับ

หัวข้อการประชุม 

      

9 ลงมตอิย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย       

10 ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือความเห็น

ที่แตกต่างของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านอื่น ๆ  
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

11 มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดต่าง  ๆ ตามที่  

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

      

12 เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนแนวคิด

ในการบริหารมหาวิทยาลัย  

      

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

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

ส่วนที่ 2  การประเมนิการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ประเด็นที่ 2.1  การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา (มาตรา 21) โดยภาพรวม จำนวน 14 ข้อ  

โดยดำเนินการอย่างรอบคอบ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (มาตรา 6

ว่าด้วย ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการ

และวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม

และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูง ทำการสอน  

ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ)  

      

2 พิจารณาการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   

ของมหาวิทยาลั ย  และมีความ เหมาะสม กั บ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

3 พิจารณาการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั ้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 

และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและ/หรือ 

ที่มหาวิทยาลัยจัดการศกึษาร่วมกับ สถานศกึษาช้ันสูง

หรอืสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการใหป้ริญญากิตติมศักดิ์

ได้อย่างเหมาะสม  

      

4 พิจารณาการอนุมัตกิารจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก

ส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่ง หน่วยงานภายใน

ของส่วนงานดังกล่าว เพื ่อประโยชน์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

      

5 พิจารณาการอนุมัตกิารรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม 

หรอืการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม

ของสถานศกึษาช้ันสูงและสถาบันวิจัยอื่น เพื่อประโยชน์

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

      

6 พิจารณาการอนุมัติหลักสูตรการศกึษาและการเปิดสอน 

รวมทั ้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา  ให้ม ีความ เหมาะสมก ับ

สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

      

7 พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

และ/หรือพิจารณาถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  

      

8 พิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 

ตามมาตรา 7 (3) และ (4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พ ิ เ ศษ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ  

และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

9 วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และ

การจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ได้อย่างเหมาะสม 

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

      

10 พิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

      

11 พิจารณาแต่ งตั้ งผู้ มีคุณสมบัติตามมาตรา 32  

ให้รักษาการแทนอธิการบดี  ในกรณีที่ตำแหน่ง  

อธิการบดีว่างลง  

      

12 พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ใน

อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

      

13 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี 

และหัวหนา้ส่วนงานตามมาตรา 7 และให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

      

14 ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นเกี ่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  

ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ได้อย่าง

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

      

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติภารกิจในบางประเด็นในปีนั้น ๆ จะไม่นำผลประเมินในประเด็น

ดังกล่าวมาคิดค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติภารกิจ 

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 2.2  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยภาพรวม 

จำนวน 4 ข้อ    

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

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

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

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

 

ประเด็นที่ 2.3  สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม จำนวน 

10 ข้อ  

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติงาน

ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

      

2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารงาน 

ตามแนวทางการกำกับดูแลที ่ด ีท ี ่ม ีการใช้เทคนิค 

และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

      

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การปฏิบัติงาน 

ที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

และสร้างความเชื ่อมั ่น ความไว้วางใจ รวมถึ ง

ตอบสนองความคาดหวั ง  หรือความต้อ งการ 

      

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

1 มีการปฏิบัติหน้าที ่ด้วยการเอาใจใส่ ระมัดระวัง 

(Duty of Care) ในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 

      

2 มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  

      

3 มีการปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  

ในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 

      

4 มีการปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความโปร่งใสเปิดเผย  

(Duty of Disclosure) ในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลยั  

      



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจำปี พ.ศ. 2563 
85 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

ของผู ้ม ีส ่ วนได้ส ่ วนเส ียที ่ ม ี ความหลากหลาย   

และมีความแตกต่าง 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดง

ความรับผิดชอบในการปฏิบัต ิหน้าท ี่  และผลงาน 

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

      

5 หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการ

เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี ้แจงได้เมื ่อมีข้อสงสัย 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 

      

6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการ 

ที่ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม 

ในการรับรู ้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 

หรือแนวทางการพัฒนา หรือการแก้ ไขปัญหา  

ในพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

      

7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ  

การกระจายอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ

ภารกิจให้แก่หน่วยงาน หรอืบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

      

8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจ  

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงาน 

ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถ ึง 

สิทธิ เสรีภาพของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

      

9 หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การปฏิบัต ิและ

ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มกีารแบ่งแยก 

      

10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ  

การหาข้อตกลงร่วมกันจากกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

      

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
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หนังสือโปรดเกล้า ฯ  

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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หนังสือโปรดเกล้า ฯ  

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1484/2563 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นประธาน 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา        

รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา และเลขาธิการสภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1881/2563 

เรื่อง แต่งตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประเภทคณาจารย์ประจำ 
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