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บทสรุปผู้บริหาร 

 

สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ                     

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา            

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  

และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการประเมนิประจำปีพุทธศักราช 

ต่อมาได้มีการปรับรูปแบบการประเมินครั ้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยดำเนินการ             

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556                    

และได้มีการเปลี่ยนรอบการประเมิน จากเดิม ปีพุทธศักราช เป็น ปีการศึกษา และปรับแก้ไขระดับ

คะแนน จาก มีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการ เป็น ระดับคะแนน 1-5 และ ปีการศึกษา 2558          

ได้มีการปรับรูปแบบการประเมินครั ้งที ่ 2 โดยดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง                

แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา CUPT QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเกณฑ์การประเมินผลดำเนินงานของ            

สภาสถาบัน ประกอบด้วย 6 ประเด็นการประเมนิ และเกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 1-7 

สำหรับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563 และ ประจำปี 

พ.ศ. 2564 เป็นการปรับรูปแบบการประเมินครั้งที่ 3 โดยดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 รวมทั้งเปลี่ยนรอบการประเมิน  

จากเดิม ปีการศกึษา เป็น ปีพุทธศักราช และมีการปรับเปลี่ยนประเด็นการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

โดยปรับข้อความในแต่ละประเด็นเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น รวมทั้งหมด 5 ประเด็นการประเมิน               

และปรับแก้ไขระดับคะแนน จากเดิม ระดับคะแนน 1-7 เป็น ระดับคะแนน 1-5 และปรับความหมาย 

ให้สอดคล้องกับระดับคะแนน 
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สรุปคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ประจำปี พ.ศ. 2564 

ลำดับที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ 

1 ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล

จริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

(หมวด 2) 

4.99 0.09 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.80 

2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.85 0.36 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ข้อ 

1 ประเด็นท่ี 2.1 การปฏบัิตภิารกิจตามภาระหน้าท่ี

ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา (มาตรา 21) 

4.81 0.39 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.20 

2 ประเด ็นท ี ่  2.2 การปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ ด ้ วย                     

หลักความไวว้างใจ (Fiduciary Duties) 
4.98 0.16 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.60 

3 ประเด็นท่ี 2.3 สภามหาวทิยาลัยดำเนนิงาน

โดยใชห้ลักธรรมาภบิาล  
4.88 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97.60 

ค่าเฉลี่ย 4.90 0.27 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

หมายเหตุ  สีเขียว   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

ผลการประเมินปรากฏว่าสภามหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ 

(เชงิคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชงิปริมาณ) คิดเป็นรอ้ยละ 98 ค่าเฉลี่ยคะแนนการ

ประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.90) พิจารณาตามรูปแบบการประเมนิที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณา            

เป็นรายประเด็น โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่            

ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) 

มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.80 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.99) และ ประเด็นที่ 1.2 

การปฏิบัติหน้าที ่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ)           

มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 97 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.85) 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม                      

เมื ่อพิจารณาเป็นรายประเด็น โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นที่ 2.2                   

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด /             
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ดีเยี ่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.60 ค่าเฉลี ่ยคะแนนการประเมินอยู ่ที ่  ( x  = 4.98) ประเด็นที ่ 2.3               

สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม 

คิดเป็นร้อยละ 97.60 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.88) และ ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจ

ตามภาระหน้าที่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา (มาตรา 21) มีระดับการปฏิบัติ              

(เชงิคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 96.20 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.81) 
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บทท่ี 1 

 

บทนำ 

 

องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 19 ให้สภามหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย 

(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(3) อธิการบดี 

(4) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                             

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อ                  

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจำนวนหนึ่งคน 

 

อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 21 สภามหาวิทยาลัย              

มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะให้มีอำนาจหนา้ที่ ดังนี้ 

(1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี ่ยวกับการดำเนินการ                       

ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 

(2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู ้ออกข้อบังคับ ระเบียบ         

และประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้  

(3) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั ้งของมหาวิทยาลัยและที ่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานศกึษาช้ันสูงหรอืสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัตกิารให้ปริญญากิตตมิศักดิ์ 

(4) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่ง

หน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 
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(5) อนุมัตกิารรับเข้าสมทบ การจัดการศกึษาร่วม หรอืการยกเลิกการสมทบ การยกเลิก                

การจัดการศกึษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสูงและสถาบันวิจัยอื่น 

(6) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั ้งการปรับปรุง การยุบรวม                          

หรอืการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  

(7) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอน                 

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  ศาสตราจารย์                      

และศาสตราจารย์พิเศษ 

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

ศาสตราจารย ์เก ียรต ิค ุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พ ิเศษ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์                       

ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ และตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(9) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(10) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(11) วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิตบิุคคล 

(12) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ                 

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

(13) อนุมัตกิารตัง้งบประมาณรายรับ และอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย  

(14) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ตำแหน่ง

อธิการบดีว่างลง 

(15) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ              

อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

(16) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบด ีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 

(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มิได้ระบุ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ 
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นโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยพะเยา    

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2554               

ได้มีมติอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2554 ซึ่งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ให้สภามหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึด                    

หลักความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 

ตลอดจน นโยบายและทิศทางในระดับประเทศรวมทั้งกระแสโลกาภวิัตน์ 

2. ให้มีระบบและกลไกสำหรับการขับเคลื่อนให้มีการดำเนินงานที่สำเร็จตามนโยบาย                   

โดยกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารที่มีความสามารถและการอนุมัตแิผนกลยุทธ์ 

3. ให้มีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยอาศัย               

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามแผนกลยุทธ์ และการประเมินตามเกณฑ์และตัวบ่งชี ้  

ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

4. ให้มกีารทบทวนนโยบายและทิศทางของสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. ใหม้ีการรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการที่มีหลักธรรมาภิบาล 

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

6. ใหม้ีการรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. ให้มกีารรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
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บทท่ี 2 

 

การดำเนนิการประเมนิ 

 

แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง แนวทาง               

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดแนวทางการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

 

1. หลักการและวัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1.1 ยึดว ัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยพะเยา                      

พ.ศ. 2553 เป็นหลักในการประเมนิ 

1.2 ยึดหลักประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการ                 

สภาสถาบันอุดมศกึษา 

1.3 ยึดหลักธรรมาภบิาลในการปฏิบัติหนา้ที่ในบทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.4 ยึดหลักการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) 

1.5 ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.6 ประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

 

2. รูปแบบการประเมิน 

2.1 สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการ 

2.2 คณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย               

ให้ความเห็นชอบ 

2.3 คณะกรรมการแจกแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                     

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการ               

สภามหาวิทยาลัยและการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

2.4 คณะกรรมการสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                      

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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3. แบบประเมินตนเอง 

3.1 ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3.1.1 ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหนา้ที่ตามประมวลจรยิธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา                    

พ.ศ. 2564 (หมวด 2) 

3.1.2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

3.2 ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม  

3.2.1 ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 (มาตรา 21) 

3.2.2 ประเด็นที่ 2.2 การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties)  

3.2.3 ประเด็นที่ 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 

3.3 ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

 

4. เกณฑ์การประเมิน 

 

5. คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565              

ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564          

ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที ่ 3136/2565 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินตนเองของ                 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา   ประธานกรรมการ              

(ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง) 

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ                                   

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ) 

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 



11 
 

3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ                                       

(ดร.สมเกียรต ิชอบผล) 

4) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  กรรมการและเลขานุการ

(ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)   

5) ผูอ้ำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผูช่้วยเลขานุการ                          

(ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์) 

6) ผูอ้ำนวยการกองบริหารงานวิจัย   ผูช่้วยเลขานุการ                 

(นางสาวอัญชลี เทียมคีร)ี 

โดยให้คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564            

มีหน้าที่ดังนี ้

1. คณะกรรมการประเมินจัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการประเมินแจกแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแสดงความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่ของตนเองและกรรมการ  

สภามหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 

6. แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำป ีพ.ศ. 2564 

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี   

พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้มมีตเิห็นชอบแบบประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก หนา้ที่ 63) 

 

7. ปฏิทินการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564                        

ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564              

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ 

26 เมษายน 2565 สภามหาว ิทยาล ัยม ีมต ิแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการประเม ินตนเองของ            

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

25 พฤษภาคม 2565 นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมิน

ตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 
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ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ 

23 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทาง 

การประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

- พิจารณา “ร่าง” ปฏิทินการดำเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

- พิจารณา “ร่าง” แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564  
20 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประชุมครั้งที่ 2 

- พิจารณา “ร่าง” แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564  

- พิจารณา “ร่าง” องค์ประกอบการประเมินเพิ่มเติม ส่วนที่ 3 การจัด

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

24 กันยายน 2565 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประชุมครั้งที่ 3 

- พิจารณา “ร่าง” แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565  

กนัยายน - ตุลาคม 

2565 

- ฝ่ายเลขานุการจัดส่งแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

พะเยา ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทำการประเมิน       

และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งผลการประเมินตนเอง                  

แก่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อรวบรวมและดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผล              

การประเมนิ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 

5 พฤศจกิายน 2565 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประชุมครั้งที่ 4 

- พิจารณา “ร่าง” สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

17 ธันวาคม 2565  คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

เสนอ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจำป ี  พ.ศ. 2564 เสนอ               
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ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื ่อพิจารณา ในคราวประชุมครั ้งที ่ 9/2565                

ในวันเสาร์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

8. การดำเนินงาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

8.1 แบบประเม ินตนเองของกรรมการสภามหาว ิทยาล ัยแบ ่งเป ็น  2 ส ่วน 

ประกอบด้วย 5 ประเด็น และมีขอ้คำถาม ทั้งหมดจำนวน 46 ข้อ 

8.2 การเก็บข้อมูล จำนวนประชากร ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา     

จำนวน 20 คน 

8.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าสถิตทิี่ใช ้ค่า x  และ S.D. 

8.4 แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่

จัดเรียงไว้ตามข้อคำถามแต่ละข้อ 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 / ดี ร้อยละ 61 - 80 

ระดับ 5 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 81 - 100 

 

8.5 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564              

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 พิจารณาสรุปผลการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา               

(Self-Assessment Report, SAR) ประจำปี พ.ศ. 2564 

8.6 คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564                

เสนอผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง              

ข อ งส ภาม หาว ิ ท ย าล ั ย พ ะ เ ย า  ( Self -  Assessment Report, SAR)  ป ร ะจ ำป ี  พ . ศ .  2 5 6 4                                      

ต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2565  

  



14 
 

  



15 
 

บทท่ี 3 

  

ผลการประเมิน 

 

วัตถุประสงค์การประเมิน 

ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

ข้อ 4 (7) กำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการจึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่   

ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื ่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้สำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่                 

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

แบบประเมินตนเอง 

แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบ่งเป็น  2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวทิยาลัย ม ี2 ประเด็น 

ดังต่อไปนี ้

ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา                    

พ.ศ. 2564 (หมวด 2) จำนวน 6 ข้อ 

ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จำนวน 12 ข้อ 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม                          

มี 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา (มาตรา 21) จำนวน 14 ข้อ 

ประเด็นที่ 2.2 การปฏิบัติหน้าที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) จำนวน 4 ข้อ 

ประเด็นที่ 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล จำนวน 10 ข้อ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่จัดเรียงไว้

ตามข้อคำถามแต่ละข้อ 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 
 

วิธีการประเมิน 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

ได้ส่งแบบประเมินตนเองใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 20 ท่าน และได้รับแบบประเมินตนเอง

กลับคืนทั้งหมดจำนวน 20 ฉบับ คดิเป็นร้อยละ 100 
 

สรุปคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ประจำปี พ.ศ. 2564  

ลำดับที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ 

1 ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล

จริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

(หมวด 2) 

4.99 0.09 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.80 

2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.85 0.36 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ข้อ 

1 ประเด็นท่ี 2.1 การปฏบัิตภิารกิจตามภาระหน้าท่ี

ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) 

4.81 0.39 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.20 

2 ประเด ็นท ี่  2.2 การปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ด ้วย                     

หลักความไวว้างใจ (Fiduciary Duties) 
4.98 0.16 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.60 

3 ประเด็นท่ี 2.3 สภามหาวทิยาลัยดำเนนิงาน

โดยใชห้ลักธรรมาภบิาล  
4.88 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97.60 

ค่าเฉลี่ย 4.90 0.27 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2) จำนวน 6 ข้อ 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

1 ข้อ 4 จงรักภักดีต่อชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย ์

และย ึ ดม ั ่ น ใ นการปกค รอง ร ะ บอ บ

ประชาธ ิปไตย อ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย์             

ทรงเป็นประมุข 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2 ข้อ 5 รักษาไว้ซ ึ ่งศ ักดิ ์ศร ี เก ียรติฐานะของ           

สภามหาวิทยาลัย และส่งเสริมชื ่อเส ียง 

เก ียรติค ุณ อันจะส่งผลให้ผ ู ้ประพฤติ            

เป็นที ่ เล ื ่อมใสศรัทธาและยกย่องของ

บุคคลทั่วไป 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3 ข้อ 6 รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของ

มหาวทิยาลัย ยดึมั่นในคุณธรรม และถือปฏบัิติ

ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

4 ข้อ 7 ยดึถือเป้าหมายและประโยชน์ของมหาวทิยาลัย 

โดยไม ่ม ีผลประโยชน์ท ับซ ้อน และไม ่นำ

ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้  

ดุลยพนิจิให้เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด ๆ 

หร ือมีการเลือกปฏิบ ัต ิต ่อต ัวบ ุคคลนั้น              

ต่างจากบุคคลอื่น และไม่กระทำการใด หรือ

ดำรงตำแหน่งใด หรือปฏบัิตกิารใดในฐานะ

ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดการขัดกับประโยชน์

ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามหน้าท่ี

ของตน 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

5 ข้อ 8 มุ่งมั่นในการทำงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

6 ข้อ 9 ปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.99 0.09 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.80 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 



18 
 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

นายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างที่ดี         

ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มีการอธิบายความรู้ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยรับทราบรายละเอียดในการประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

 

ประเด็นท่ี 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 12 ข้อ 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

1 ศกึษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

และระบบการอุดมศึกษา 
4.75 0.44 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95 

2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

3 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื ่อประกอบการซักถาม 

หรือให้คำแนะนำ และอภปิรายในประเด็นต่าง ๆ 
4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

4 แสดงบทบาทเพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย 

ทำหนา้ท่ีวางนโยบายกำกับและดูแลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลยั 

4.75 0.44 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95 

5 เสนอความคิดใหม ่  ๆในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยตอบสนองสังคม

อย่างทันท่วงที 

4.70 0.47 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94 

6 เข้าร่วมประชุมสภามหาวทิยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

7 เตรียมตัวและศึกษาระเบียบวาระต่าง ๆ ในแฟ้ม

การประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมอย่างสม่ำเสมอ 
4.75 0.44 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95 

8 เสนอความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะสอดคล้อง    

กับหัวข้อการประชุม 
4.75 0.44 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95 

9 ลงมตอิย่างเป็นอสิระเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

10 ยอมรับมตจิากท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย หรือความเห็น

ท่ีแตกต่างของกรรมการสภามหาวทิยาลัยท่านอื่น ๆ  
4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

11 มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่

สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย 
4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

12 เปิดโอกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยน

แนวคิดในการบริหารมหาวทิยาลัย 
4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.85 0.36 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยเป ิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เร ียนรู ้                   

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานที ่ดำเนินการอยู่                  

เพื่อให้มคีวามเข้าใจในลักษณะงานและความท้าทายในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ในการประชุมทุกครั้งนายกสภามหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัย

เสนอแนะความคิดเห็นและแจ้งให้ทางผู้บริหารนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งติดตาม

ความคบืหนา้ของประเด็นที่มีการเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง  

 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) จำนวน 14 ข้อ 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

1 วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการดำเนนิการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (มาตรา 6 

ว่าด้วย ให้มหาวทิยาลัยเป็นสถานศกึษาทางวชิาการ

และวชิาชพีชัน้สูงมีวัตถุประสงค์ให้การศกึษา ส่งเสริม

และพัฒนาวิชาการและวิชาชพีช้ันสูง ทำการสอน 

ทำการวจิัย ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ)  

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

2 พิจารณาการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

3 พิจารณาการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั ้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา              

และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและ         

/หรือที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับ สถานศึกษา

ชั ้นสูงหรือสถาบันอ ื ่น รวมทั ้งอนุม ัต ิการให้

ปริญญากิตติมศักดิ์ได้อย่างเหมาะสม  

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

4 พจิารณาการอนุมัตกิารจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก

ส่วนงานตามมาตรา 7 รวมท้ังการแบ่งหน่วยงานภายใน
4.80 0.41 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ของส่วนงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 

มหาวทิยาลัย และมคีวามเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

5 พิจารณาการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัด 

การศกึษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิก

การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและ

สถาบันวจิัยอื่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.68 1.15 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 93.60 

6 พิจารณาการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดิสอน 

รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศกึษา ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันและอนาคต 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

7 พจิารณาดำเนนิการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

แต ่งต ั ้งและ/หร ือพ ิจารณาถอดถอน  นายก               

สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู ้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์พเิศษ  

ไม่มกีารดำเนนิการ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ จึงไม่นำผลประเมนิ 

ในประเด็นดังกล่าวมาคิดคา่เฉลีย่ในการปฏบัิตภิารกิจ 

 

8 พจิารณาแต่งตัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

ห ัวหน้าส ่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4) 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตำแหน่งทางวชิาการ

ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น  

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

9 วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ 

และการจัดตัง้องค์กรท่ีเป็นนติบุิคคล ได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.53 1.13 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 90.60 

10 พิจารณาอนุม ัต ิการตั ้งงบประมาณรายรับ            

และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

11 พิจารณาแต่งตั ้งผู ้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32               

ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ตำแหน่ง 

อธิการบดีว่างลง  

ไม่มกีารดำเนนิการ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ จึงไม่นำผลประเมนิ 

ในประเด็นดังกล่าวมาคิดคา่เฉลีย่ในการปฏบัิตภิารกิจ 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ               

อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

เพ ื ่อประโยชน ์ ในการพ ัฒนามหาว ิทยาลัย            

และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

13 ติดตามและประเม ินผลการดำเน ินงานของ

อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7                

และให้ขอ้เสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

14 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย    

ที ่ม ิได ้ระบุให ้เป ็นหน้าที ่ของผู ้ใดโดยเฉพาะ                

ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

4.68 1.15 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 93.60 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.81 0.39 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.20 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

- 

 

ประเด็นท่ี 2.2 การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) จำนวน 4 ขอ้ 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

1 มี ก ารปฏิ บั ติ หน้ าที ่ ด้ ว ย การ เอา ใ จ ใ ส่  

ระมัดระวัง (Duty of Care) ในทุกภารกิจของ

สภามหาวทิยาลัย 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

2 มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ร ักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of 

Loyalty)  

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3 มีการปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

ในทุกภารกจิของสภามหาวิทยาลัย 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

4 มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเปิดเผย 

( Duty of Disclosure)  ใ นท ุ ก ภา รก ิ จ ของ            

สภามหาวทิยาลัย  

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.98 0.16 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.60 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

- 

 

ประเด็นท่ี 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล จำนวน 10 ขอ้ 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

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

ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีกำหนด 

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

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

การบริหารงานตามแนวทางการกำกับ

ดู แ ล ที ่ ด ี ที ่มีการใช้เทคนิคและเครื ่องมือ            

การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ 

การปฏบัิตงิาน ท่ีสามารถดำเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาที ่กำหนด และสร้างความเชื ่อมั่น  

ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง 

หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

และผลงานตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

5 หล ักความโปร ่ ง ใส  ( Transparency) ค ื อ 

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 

ชี้แจงได้เมื่อมีขอ้สงสัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมายได้อย่างเสรี 

6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ 

กระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

มโีอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ 

ร่วมแสดงทัศนะ หรือแนวทางการพัฒนา 

หรือการแก้ไขปัญหาในพันธกิจต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลัย 

4.90 0.45 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ 

การกระจายอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารก ิจให ้แก่หน่วยงาน หรือบุคคล           

ได้อย่างเหมาะสม 

4.65 0.59 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 93 

8 ห ล ั ก น ิ ต ิ ธ ร ร ม  ( Rule of Law) ค ื อ       

ก า ร ใ ช้ อำนาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม 

ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ 

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

9 ห ล ั ก ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค  ( Equity) ค ื อ                        

การปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่มกีารแบ่งแยก 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ 

การหาข้อตกลงร่วมกันจากกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

4.80 0.52 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.88 0.37 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97.60 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

ผูน้ำองค์กรของสภามหาวิทยาลัยอาจสุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติตามหลักนิตธิรรมด้านการคำนึงถึง

สิทธิและเสรภีาพของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
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บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห์และสรุปผล 

 

การวเิคราะห์และสรุปคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ลำดับที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ 

1 ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวล

จริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

(หมวด 2) 

4.99 0.09 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.80 

2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.85 0.36 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ข้อ 

1 ประเด็นท่ี 2.1 การปฏบัิตภิารกิจตามภาระหน้าท่ี

ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) 

4.81 0.39 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.20 

2 ประเด ็นท ี่  2.2 การปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ด ้วย                     

หลักความไวว้างใจ (Fiduciary Duties) 
4.98 0.16 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.60 

3 ประเด็นท่ี 2.3 สภามหาวทิยาลัยดำเนนิงาน

โดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 
4.88 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97.60 

ค่าเฉลี่ย 4.90 0.27 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

ผลการประเมินปรากฏว่าสภามหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 98 ค่าเฉลี่ยคะแนน           

การประเมนิอยู่ที่ ( x  = 4.90) พิจารณาตามรูปแบบการประเมนิที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณา               

เป็นรายประเด็น โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่                

ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ)   

มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.80 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.99) และ ประเด็นที่ 1.2 
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การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ)               

มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 97 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.85) 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม                      

เมื ่อพิจารณาเป็นรายประเด็น โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ประเด็นที่ 2.2                   

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด          

/ ดีเยี ่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.60 ค่าเฉลี ่ยคะแนนการประเมินอยู ่ที ่ ( x  = 4.98) ประเด็นที ่ 2.3               

สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม 

คิดเป็นร้อยละ 97.60 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.88) และ ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจ

ตามภาระหน้าที่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา (มาตรา 21) มีระดับการปฏิบัติ              

(เชงิคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 96.20 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.81) 
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การวเิคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง 

ส่วนที่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2) จำนวน 6 ข้อ 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

1 ข้อ 4 จงรักภักดีต่อชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย ์

และย ึ ดม ั ่ น ใ นการปกค รอง ร ะ บอ บ

ประชาธ ิปไตย อ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย์             

ทรงเป็นประมุข 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

2 ข้อ 5 รักษาไว้ซ ึ ่งศ ักดิ ์ศร ี เก ียรติฐานะของ           

สภามหาวิทยาลัย และส่งเสริมชื ่อเส ียง 

เก ียรติค ุณ อันจะส่งผลให้ผ ู ้ประพฤติ            

เป็นที ่ เล ื ่อมใสศรัทธาและยกย่องของ

บุคคลทั่วไป 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3 ข้อ 6 รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของ

มหาวทิยาลัย ยดึมั่นในคุณธรรม และถือปฏบัิติ

ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

4 ข้อ 7 ยดึถือเป้าหมายและประโยชน์ของมหาวทิยาลัย 

โดยไม ่ม ีผลประโยชน์ท ับซ ้อน และไม ่นำ

ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้  

ดุลยพนิจิให้เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด ๆ 

หร ือมีการเลือกปฏิบ ัต ิต ่อต ัวบ ุคคลนั้น              

ต่างจากบุคคลอื่น และไม่กระทำการใด หรือ

ดำรงตำแหน่งใด หรือปฏบัิตกิารใดในฐานะ

ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดการขัดกับประโยชน์

ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามหน้าท่ี

ของตน 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

5 ข้อ 8 มุ่งมั่นในการทำงานให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

6 ข้อ 9 ปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.99 0.09 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.80 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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จากตารางประเด็นที่ 1.1 พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2564 (หมวด 2) โดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี ่ยม            

ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 99.80 ( x  = 4.99) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

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

ร้อยละ 100 ( x  = 5.00) ได้แก่ 

ข้อ 1. ข้อ 4 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ 2. ข้อ 5 รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติฐานะของสภามหาวิทยาลัย และส่งเสริมชื่อเสียง 

เกียรตคิุณ อันจะส่งผลใหผู้ป้ระพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป 

ข้อ 4. ข้อ 7 ยึดถือเป้าหมายและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่มผีลประโยชน์ทับซอ้น 

และไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด ๆ                  

หรือมีการเลือกปฏิบัติต่อตัวบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น และไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่งใด  

หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดการขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ               

ตามหนา้ที่ของตน 

ข้อ 5. ข้อ 8 มุ่งม่ันในการทำงานให้มคีุณภาพ มาตรฐานโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ข้อ 6. ข้อ 9 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

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

ร้อยละ 99 ( x  = 4.95) ได้แก่ 

ข้อ 3. ข้อ 6 รักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในคุณธรรม 

และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

  

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

นายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างที่ดี         

ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มีการอธิบายความรู้ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยรับทราบรายละเอียดในการประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
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ประเด็นท่ี 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 12 ข้อ 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

1 ศกึษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

และระบบการอุดมศึกษา 
4.75 0.44 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95 

2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

3 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื ่อประกอบการซักถาม 

หรือให้คำแนะนำ และอภปิรายในประเด็นต่าง ๆ 
4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

4 แสดงบทบาทเพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัย 

ทำหนา้ท่ีวางนโยบายกำกับและดูแลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลยั 

4.75 0.44 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95 

5 เสนอความคิดใหม ่  ๆในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยตอบสนองสังคม

อย่างทันท่วงที 

4.70 0.47 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 94 

6 เข้าร่วมประชุมสภามหาวทิยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

7 เตรียมตัวและศึกษาระเบียบวาระต่าง ๆ ในแฟ้ม

การประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมอย่างสม่ำเสมอ 
4.75 0.44 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95 

8 เสนอความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะสอดคล้อง    

กับหัวข้อการประชุม 
4.75 0.44 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 95 

9 ลงมตอิย่างเป็นอสิระเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

10 ยอมรับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือ

ความเห็นที่แตกต่างของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ท่านอื่น ๆ  

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

11 มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่

สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย 
4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

12 เปิดโอกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยน

แนวคิดในการบริหารมหาวทิยาลัย 
4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.85 0.36 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

หมายเหตุ  สีเขียว   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง   หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

จากตารางประเด็นที่ 1.2 พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) 

ร้อยละ 97 ( x  = 4.85)  
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เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

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

ร้อยละ 100 ( x  = 5.00) ได้แก่ 

ข้อ 9. ลงมตอิย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย   

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

ร้อยละ 99 ( x  = 4.95) ได้แก่ 

ข้อ 6. เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 

ข้อ 10. ยอมรับมติจากที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือความเห็นที ่แตกต่าง                 

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านอื่น ๆ 

ข้อ 12. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

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

ร้อยละ 98 ( x  = 4.90) ได้แก่ 

ข้อ 2. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 11. มสี่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

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

ร้อยละ 97 ( x  = 4.85) ได้แก่ 

ข้อ 3. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการซักถาม หรือให้คำแนะนำ และอภิปราย        

ในประเด็นต่าง ๆ 

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

ร้อยละ 95 ( x  = 4.75) ได้แก่ 

ข้อ 1. ศกึษาหาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและระบบการอุดมศกึษา 

ข้อ 4. แสดงบทบาทเพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่วางนโยบายกำกับ

และดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7. เตรียมตัวและศกึษาระเบียบวาระต่าง ๆ ในแฟ้มการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างสม่ำเสมอ 

ข้อ 8. เสนอความเห็น หรอืให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับหัวข้อการประชุม 

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

ร้อยละ 94 ( x  = 4.70) ได้แก่ 

ข้อ 5. เสนอความคิดใหม่  ๆในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย 

ตอบสนองสังคมอย่างทันท่วงที 
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ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้การบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำเสนอผลงานที่ดำเนินการอยู่ เพื่อให้มีความเข้าใจ             

ในลักษณะงานและความท้าทายในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ในการประชุมทุกครั้งนายกสภามหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสใหก้รรมการสภามหาวิทยาลัย

เสนอแนะความคิดเห็นและแจ้งให้ทางผู้บริหารนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งติดตาม

ความคบืหนา้ของประเด็นที่มีการเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 

 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) จำนวน 14 ข้อ 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

1 วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการดำเนนิการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (มาตรา 6 

ว่าด้วย ให้มหาวทิยาลัยเป็นสถานศกึษาทางวชิาการ

และวชิาชพีชัน้สูงมีวัตถุประสงค์ให้การศกึษา ส่งเสริม

และพัฒนาวิชาการและวิชาชพีช้ันสูง ทำการสอน 

ทำการวจิัย ให้บริการทางวชิาการแก่สังคม ให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ)  

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

2 พิจารณาการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

3 พิจารณาการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั ้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา              

และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและ         

/หรือที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับ สถานศึกษา

ชั ้นสูงหรือสถาบันอ ื ่น รวมทั ้งอนุม ัต ิการให้

ปริญญากิตติมศักดิ์ได้อย่างเหมาะสม  

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

4 พจิารณาการอนุมัตกิารจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก

ส่วนงานตามมาตรา 7 รวมท้ังการแบ่งหน่วยงานภายใน
4.80 0.41 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 



32 
 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ของส่วนงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 

มหาวทิยาลัย และมคีวามเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

5 พิจารณาการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัด 

การศกึษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิก

การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและ

สถาบันวจิัยอื่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.68 1.15 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 93.60 

6 พิจารณาการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดิสอน 

รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศกึษา ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบันและอนาคต 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

7 พจิารณาดำเนนิการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

แต ่งต ั ้งและ/หร ือพ ิจารณาถอดถอน  นายก               

สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู ้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์พเิศษ  

ไม่มกีารดำเนนิการ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ จึงไม่นำผลประเมนิ 

ในประเด็นดังกล่าวมาคิดคา่เฉลีย่ในการปฏบัิตภิารกิจ 

 

8 พจิารณาแต่งตัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

ห ัวหน้าส ่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4) 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตำแหน่งทางวชิาการ

ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น  

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

9 วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ 

และการจัดตัง้องค์กรท่ีเป็นนติบุิคคล ได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.53 1.13 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 90.60 

10 พิจารณาอนุม ัต ิการตั ้งงบประมาณรายรับ            

และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

ได้อยา่งเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

11 พิจารณาแต่งตั ้งผู ้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32               

ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ตำแหน่ง 

อธิการบดีว่างลง 

ไม่มกีารดำเนนิการ ในปี พ.ศ. 2564 นี้ จึงไม่นำผลประเมนิ 

ในประเด็นดังกล่าวมาคิดคา่เฉลีย่ในการปฏบัิตภิารกิจ 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ               

อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

เพ ื ่อประโยชน ์ ในการพ ัฒนามหาว ิทยาลัย            

และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

13 ติดตามและประเม ินผลการดำเน ินงานของ

อธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7                

และให้ขอ้เสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

14 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย    

ที ่ม ิได ้ระบุให ้เป ็นหน้าที ่ของผู ้ใดโดยเฉพาะ                

ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

4.68 1.15 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 93.60 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.81 0.39 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.20 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

จากตารางประเด็นที ่ 2.1 พบว่าการปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที ่ท ี ่กำหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา (มาตรา 21) โดยภาพรวม โดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 96.20 ( x  = 4.81)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

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

ร้อยละ 99 ( x  = 4.95) ได้แก่ 

ข้อ 3. พิจารณาการอนุม ัต ิการให ้ปร ิญญา ประกาศนียบัตรบ ัณฑิตช ั ้นสูง 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและ/หรือที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาร่วมกับ สถานศึกษาชั ้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์                 

ได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6. พิจารณาการอนุมัติหลักสูตรการศกึษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง      

การยุบรวม หรอืการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา ให้มคีวามเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

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

ร้อยละ 97 ( x  = 4.85) ได้แก่ 
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ข้อ 1. วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินการ   

ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 6 ได ้อย ่างเหมาะสมกับสถานการณ์ป ัจจุบ ัน (มาตรา 6 ว ่าด ้วย                           

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ) 

ข้อ 2. พิจารณาการออกข้อบังคับ ระเบ ียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย                 

เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อ 8. พิจารณาแต่งตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 (3) และ (4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และตำแหน่งทางวิชาการ         

ที่เรยีกชื่ออย่างอื่น 

ข้อ 10. พิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่าย               

ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อ 12. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง                  

เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อ 13. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน                 

ตามมาตรา 7 และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

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

ร้อยละ 96 ( x  = 4.80) ได้แก่ 

ข้อ 4. พิจารณาการอนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา 7             

รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย               

และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

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

93.60 ( x  = 4.68) ได้แก่ 

ข้อ 5. พิจารณาการอนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศกึษาร่วม หรอืการยกเลิกการสมทบ 

การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อ 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่มไิด้ระบุใหเ้ป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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5) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) ร้อยละ 

90.60 ( x  = 4.53) ได้แก่ 

ข้อ 9. วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล 

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทั้งนี ้การประเมินในประเด็นที่ 2.1 ในข้อ 7. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

แต่งตั ้งและ/หรือพิจารณาถอดถอน นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ 

อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ และ ข้อ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 

ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ตำแหน่ง อธิการบดีว่างลง ไม่ได้นำผลประเมินในประเด็นดังกล่าว

มาคิดค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากไม่มีการดำเนนิการในปี พ.ศ. 2564  

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

- 

 

ประเด็นท่ี 2.2 การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

1 มี ก ารปฏิ บั ติ หน้ าที ่ ด้ ว ย การ เอา ใ จ ใ ส่  

ระมัดระวัง (Duty of Care) ในทุกภารกิจของ

สภามหาวทิยาลัย 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

2 มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ร ักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of 

Loyalty)  

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

3 มีการปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) 

ในทุกภารกจิของสภามหาวิทยาลัย 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

4 มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเปิดเผย 

( Duty of Disclosure)  ใ นท ุ ก ภา รก ิ จ ของ            

สภามหาวทิยาลัย  

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.98 0.16 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99.60 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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จากตารางประเด็นที่ 2.2 พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties)  

โดยภาพรวม โดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) ร้อยละ 99.60 ( x  = 4.98)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

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

ร้อยละ 100 ( x  = 5.00) ได้แก่ 

ข้อ 2. มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร 

(Duty of Loyalty) 

ข้อ 3. มกีารปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) ในทุกภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 

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

ร้อยละ 99 ( x  = 4.95) ได้แก่ 

ข้อ 1. มกีารปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care) ในทุกภารกิจของ               

สภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 4. มีการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) ในทุกภารกิจของ               

สภามหาวิทยาลัย 

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

- 

 

ประเด็นท่ี 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 

ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

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

ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีกำหนด 

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

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

การบริหารงานตามแนวทางการกำกับ

ดู แ ล ที ่ ด ี ที ่มีการใช้เทคนิคและเครื ่องมือ            

การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ 

การปฏิบัต ิงาน ที ่สามารถดำเนินการได้  

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด และสร้างความเชื่อมั่น 

ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง 

4.85 0.37 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงคณุภาพ) 

ระดับการปฏบิัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

ความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

และผลงานตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

5 หล ักความโปร ่ ง ใส  ( Transparency) ค ื อ 

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 

ชี้แจงได้เมื่อมีขอ้สงสัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม

ตามกฎหมายได้อย่างเสรี 

4.90 0.31 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ 

กระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

มโีอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ 

ร่วมแสดงทัศนะ หรือแนวทางการพัฒนา 

หรือการแก้ไขปัญหาในพันธกิจต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลัย 

4.90 0.45 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 

7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ 

การกระจายอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารก ิจให ้แก่หน่วยงาน หรือบุคคล           

ได้อย่างเหมาะสม 

4.65 0.59 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 93 

8 ห ล ั ก น ิ ต ิ ธ ร ร ม  ( Rule of Law) ค ื อ       

ก า ร ใ ช้ อำนาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม 

ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ 

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

9 ห ล ั ก ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค  ( Equity) ค ื อ                        

การปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่มกีารแบ่งแยก 

4.95 0.22 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 99 

10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ 

การหาข้อตกลงร่วมกันจากกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  

4.80 0.52 มากที่สุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 96 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.88 0.37 มากทีสุ่ด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 97.60 

หมายเหตุ  สีเขียว  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

       สีแดง  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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จากตารางประเด็นที่ 2.3 พบว่าสภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล                

โดยภาพรวม โดยรวมทั้งหมดมีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) ร้อยละ 97.60 ( x  = 4.88) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 

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

ร้อยละ 100 ( x  = 5.00) ได้แก่ 

ข้อ 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบ                    

ในการปฏิบัติหนา้ที ่และผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

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

ร้อยละ 99 ( x  = 4.95) ได้แก่ 

ข้อ 8. หลักนิตธิรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ

ในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อ 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่มกีารแบ่งแยก 

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

ร้อยละ 98 ( x  = 4.90) ได้แก่ 

ข้อ 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์                   

และเป้าหมายที่กำหนด 

ข้อ 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 

ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ได้อย่างเสรี 

ข้อ 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ใหผู้ม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ หรอืแนวทางการพัฒนา หรอืการแก้ไข

ปัญหาในพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

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

ร้อยละ 97 ( x  = 4.85) ได้แก่ 

ข้อ 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

ที่มกีารใชเ้ทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

ข้อ 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การปฏิบัติงาน ที่สามารถดำเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึ งตอบสนองความคาดหวัง            

หรอืความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่มคีวามหลากหลาย และมีความแตกต่าง 
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5) มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ)  

ร้อยละ 96 ( x  = 4.80) ได้แก่ 

ข้อ 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงร่วมกันจากกลุ่ม           

ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

ร้อยละ 93 ( x  = 4.65) ได้แก่ 

ข้อ 7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจให้แก่หน่วยงาน หรอืบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

ผูน้ำองค์กรของสภามหาวิทยาลัยอาจสุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติตามหลักนิตธิรรมด้านการคำนึงถึง

สิทธิและเสรภีาพของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  
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การเปรยีบเทยีบผลประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยากับปีที่ผ่านมา 

การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2563 

ลำดับท่ี รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัต ิ

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ส่วนที่ 1 การประเมนิส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวนท้ังสิ้น 18 ข้อ 

1 ประเด็นท่ี 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2) 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 100 

2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.84 0.40 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 96.80 

ส่วนที่ 2 การประเมนิการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวนท้ังสิ้น 28 ข้อ 

1 ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่            

ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) 

4.79 0.47 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 95.80 

2 ประเด็นท่ี 2.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความไว้วางใจ 

(Fiduciary Duties) 
5.00 0.00 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 100 

3 ประเด็นที่ 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล 
4.96 0.20 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 99.20 

ค่าเฉลี่ย 4.92 0.21 มากท่ีสุด / ดเียีย่ม 98.36 

 

ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2564 

ลำดับท่ี รายการปฏิบัต ิ x  S.D. 
ระดับการปฏิบัต ิ

(เชิงคุณภาพ) 

ระดับการปฏิบัต ิ

(เชิงปริมาณ) 

ส่วนที่ 1 การประเมนิส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวนท้ังสิ้น 18 ข้อ 

1 ประเด็นท่ี 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (หมวด 2) 
4.99 0.09 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 99.80 

2 ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4.85 0.36 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 97 

ส่วนท่ี 2 การประเมนิการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม รวมจำนวนท้ังสิ้น 28 ข้อ 

1 ประเด็นที่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่            

ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21)  

4.81 0.39 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 96.20 

2 ประเด็นท่ี 2.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความไว้วางใจ 

(Fiduciary Duties) 
4.98 0.16 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 99.60 

3 ประเด็นที่ 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล 
4.88 0.37 มากที่สุด / ดีเย่ียม ร้อยละ 97.60 

ค่าเฉลี่ย 4.90 0.27 มากท่ีสุด / ดีเยี่ยม ร้อยละ 98 
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การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่าง                      

ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 ผลการประเมินปรากฏว่า ปี พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยพะเยา              

มีผลการดำเนินงานโดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ 

(เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 98.36 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.92) และ ปี พ.ศ. 2564 

สภามหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม 

ระดับการปฏิบัติ (เชงิปริมาณ) คิดเป็นรอ้ยละ 98 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.90) 

การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาตามรูปแบบการประเมนิที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่ 1 การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื ่อพิจารณา                   

เป็นรายประเด็น พบว่า 

ประเด็นที่ 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

(หมวด 2) ปี พ.ศ. 2563 มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดเียี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 5.00) และ ปี พ.ศ. 2564 มีระดับการปฏิบัติ 

(เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 99.80 ค่าเฉลี่ยคะแนน

การประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.99) 

ประเด็นที่ 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563 

มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 96.80 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู ่ที ่ ( x  = 4.84) และ ปี พ.ศ. 2564 มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ)                     

มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 97 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่              

( x  = 4.85) 

ส่วนที่ 2 การประเมินการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม                        

เมื่อพจิารณาเป็นรายประเด็น พบว่า  

ประเด็นที ่ 2.1 การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที ่ที ่กำหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา (มาตรา 21) ปี พ.ศ. 2563 มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม 

ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 95.80 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.79)  

และ ปี พ.ศ. 2564 มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) 

คิดเป็นรอ้ยละ 96.20 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.81) 

ประเด็นท่ี 2.2 การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) ปี พ.ศ. 2563            

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

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที ่ ( x  = 5.00) และ ปี พ.ศ. 2564 มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ)                 

มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 99.60 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ 

( x  = 4.98) 
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ประเด็นที่ 2.3 สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2563            

มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ) มากที่สุด / ดีเยี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 99.20 

ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ ( x  = 4.96) และ ปี พ.ศ. 2564 มีระดับการปฏิบัติ (เชิงคุณภาพ)           

มากที่สุด / ดเียี่ยม ระดับการปฏิบัติ (เชิงปริมาณ) คิดเป็นร้อยละ 97.60 ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินอยู่ที่ 

( x  = 4.88) 
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บทท่ี 5 

 

ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2565              

ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self–Assessment Report, 

SAR) ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 
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พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  

(มาตรา 19 และ มาตรา 21) 

 

 

 

  

  



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง นโยบายการกำกบัดูแลของสภามหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 3136/2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจำปี พ.ศ. 2564 
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แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 
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แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง 

1. วัตถุประสงค์การประเมิน 

ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

ข้อ 4 (7) กำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

คณะกรรมการจึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  

ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยภาพรวม ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้สำหรับการปรับปรุง  

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป  

 

2. รูปแบบการประเมิน 

การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแบ่งเป็น  2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1  การประเมนิส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

       ประเด็นที่ 1.1  การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

                          (หมวด 2) จำนวน 6 ข้อ 

     ประเด็นที่ 1.2  การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย           

จำนวน 12 ข้อ 

ส่วนที่ 2  การประเมนิการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม ม ี3 ประเด็น 

             ดังต่อไปนี้ 

   ประเด็นที่ 2.1  การปฏิบัติภารกิจตามภาระหนา้ที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา (มาตรา 21) จำนวน 14 ข้อ 

   ประเด็นที่ 2.2  การปฏิบัติหน้าที่ดว้ยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) จำนวน 4 ข้อ 

   ประเด็นที่ 2.3  สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จำนวน 10 ข้อ 

สำหรับคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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3. ลักษณะและวิธีทำแบบประเมิน 

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่จัดเรียงไว้ 

ตามข้อคำถามแต่ละข้อ จึงขอให้ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใส่เครื่องหมาย ตรงกับ 

ระดับความคิดเห็นของท่าน ในแต่ละข้อคำถามลงในช่องว่างของแบบประเมินที่จัดไว้ในข้อในลักษณะ 

การปฏิบัติจรงิ โดยเปรียบเทียบกับภารกิจที่ควรจะเป็น ซึ่งแปลงเป็นระดับคะแนนได้ดังนี ้
 

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 
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แบบประเมินตนเอง 

ส่วนที่ 1  การประเมนิส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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

จำนวน 6 ข้อ   

โดยดำเนินการอย่างรอบคอบ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

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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ส่วนที่ 1  การประเมินส่วนบุคคลในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

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  

      

11 มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดต่าง  ๆ ตามที่  

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

      

12 เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนแนวคิด

ในการบริหารมหาวิทยาลัย  

      

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  การประเมนิการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ประเด็นที่ 2.1  การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

(มาตรา 21) 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 

      

3 พิจารณาการอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั ้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 

และประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและ/หรือ 

ที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง

หรอืสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการใหป้ริญญากิตติมศักดิ์

ได้อย่างเหมาะสม  

      

4 พิจารณาการอนุมัตกิารจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก

ส่วนงานตามมาตรา 7 รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายใน

ของส่วนงานดังกล่าว เพื ่อประโยชน์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

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  

      

9 วางนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และ

การจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ได้อย่างเหมาะสม 

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

      

10 พิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

      

11 พิจารณาแต่ งตั้ งผู้ มีคุณสมบัติตามมาตรา 32  

ให้รักษาการแทนอธิการบดี  ในกรณีที่ตำแหน่ง  

อธิการบดีว่างลง  
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ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

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 จะไม่นำผลประเมินในประเด็นดังกล่าว

มาคิดค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติภารกิจ 
 

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  การประเมินการดำเนนิงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ประเด็นท่ี 2.2  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) จำนวน 4 ข้อ    

ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ส่วนที่ 2  การประเมนิการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ประเด็นท่ี 2.3  สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 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 

      

4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดง

ความรับผิดชอบในการปฏิบัต ิหน้าท ี่  และผลงาน 

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

      

5 หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการ

เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี ้แจงได้เมื ่อมีข้อสงสัย 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสร ี

      

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 
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ความคดิเห็นอื่น ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

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

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

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

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

          โทร 0 5446 6666 ต่อ 1007-1008   

          โทรสาร 0 5446 6703 

 

 
 

 

 

ข้อที ่ รายการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 N/A 

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  
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ประกาศสำนักนายกรฐัมนตรี 

เรื่อง แต่งต้ังนายกสภามหาวทิยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ประกาศสำนักนายกรฐัมนตรี 

เรื่อง แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 1484/2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

  



82 
 

 

  



83 
 

  



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลอืกเป็นประธานสภาพนักงาน รองประธานสภาพนักงาน  

และเลขาธิการสภาพนกังานมหาวทิยาลัยพะเยา ฉบับท่ี 2 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี 1881/2563 

เรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทคณาจารย์ประจำ 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 610/2565 

เรื่อง แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทคณาจารย์ประจำ  

(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 
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