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ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบสอบถามการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประมวลจัดท าแบบสอบถาม
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้         
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในรอบปีการศึกษา 2556 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมแบบสอบถาม 
จ านวนทั้งสิ้น 27 ชุด จากกรรมการสภาในรอบปีการศึกษาดังกล่าวจ านวน 37 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 72.97 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจ าแนกการประเมินตนเองเป็น 3 ด้าน รวม 31 ประเด็น 
ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (12 ประเด็น) ด้านที่ 2        
การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล (10 ประเด็น)และด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  (9 ประเด็น)            
โดยมีผลการประเมินตนเองด้านที่ 1 เฉลี่ย 4.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ด้านที่ 2        
เฉลี่ย 4.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนและด้านที่ 3 เฉลี่ย 4.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม     
5.00 คะแนน และเมื่อพิจารณาภาพรวมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 3 ด้าน      
มีค่าเฉลี่ย 4.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความส าคัญกับการก าหนด
นโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินตนเองยังสะท้อนให้เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ส่วนหนึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผลการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

1. ค าน า 

สภามหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรสูงสุดในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินพันธกิจด้าน
การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมในการเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ ปฏิบัติตนและด ารงตนในสังคมอย่างงดงามเหมาะสม โดยเป็นบุคคลที่
ประสบความส าเร็จในชีวิตในด้านต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดหวังการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตลอดจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้        
ในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ านั้น ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของคณาจารย์และบุคลากร
ในการสะท้อนความคิดเห็น และความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทตัวแทนผู้บริหารจะ
เป็นตัวจักรและกลไกส าคัญในการแปลงนโยบาย ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ     
ที่เป็นรูปธรรม  

การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรอย่าง
แท้จริง โดยเห็นได้จากพัฒนาการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดมา อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยอาจมีปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจากระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานและการตอบสนองนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และที่
เกิดขึ้นจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดของสภา
มหาวิทยาลัยสมควรได้รับการตอบสนองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย                       
โดยให้ความส าคัญกับการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสะท้อนภาพการด าเนินงาน                          
ของสภามหาวิทยาลัยในองค์รวม อันจะน ามาซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 
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2. หลักการ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับรายละเอียดตามหมวด 6 
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน        
ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก” 
เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ก าหนดองค์ประกอบ และดัชนีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกได้ก าหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก  

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดยในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ 1 สภาสถาบัน
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า และเกณฑ์
มาตรฐานที่ 7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้วิเคราะห์แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐบาล ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ร าช  มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี สุ รนารี  มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3. วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยัศิลปากร 

 3.1 เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและน าผล
ทีไ่ด้ไปพัฒนาการท างานของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 3.2 เพ่ือยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท อ านาจหน้าที่ระบบกลไกและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติหน้าที่และน ามาวางแผนพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 3.3 เพ่ือน าผลการประเมิน ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรวมทั้งการ
พัฒนาระบบราชการ 
 

4. กรอบแนวคิดในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

 4.1 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเองตามมติสภา
มหาวิทยาลัย โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการประเมิน 

4.2 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ใช้ข้อมูลแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 4.3 รอบระยะเวลาในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2557 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดปัจจุบันเข้ามาด ารงต าแหน่ง 29 มิถุนายน 
2555) 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 313/2556 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2556 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี
หน้าที่ ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประมวลจัดท าแบบสอบถามการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดให้มีการ
ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าร่างแบบสอบถามการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของแบบสอบถามตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
รวมทั้งด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ละ
ท่านเป็นผู้ ให้ข้อมูล โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ส่งแบบสอบถามไปยังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านทางไปรษณีย์ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ศธ 0520.101.5/ว 153       
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557  โดยขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรส่งข้อมูลตาม
แบบสอบถามกลับไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากรภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 

 จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรตามโครงสร้างที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 นั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีจ านวนทั้งสิ้น 37 ท่าน ประกอบด้วย นายก
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สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 16 ท่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จ านวน 9 
ท่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวน 9 ท่าน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประธานสภาคณาจารย์ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาระหว่างปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 
2557) จ านวนทั้งสิ้น 37 ชุดและได้รับข้อมูลตามแบบสอบถามจ านวน 27 ชุด คิดเป็นร้อยละ 72.97             
ของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาระหว่างปีการศึกษา 2556 

 อนึ่ง การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น มุ่งหวังประโยชน์เพ่ือ
การยืนยันการปฏิบัติตามบทบาท อ านาจหน้าที่รวมทั้งระบบกลไกการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งหวังการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และการพัฒนาระบบราชการ จึงจ าแนกระดับความคิดเห็นใน
แบบสอบถามเป็น 5 ระดับ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความหมายของคะแนนการประเมินเป็น 5 ระดับเช่นเดียวกัน 
ดังนี้  
 ระดับความคิดเห็น   

มากที่สุด  =  5  คะแนน 
มาก  =  4  คะแนน 
ปานกลาง  =  3  คะแนน 
น้อย  =  2  คะแนน 
น้อยมาก /ควรปรับปรุง  =  1  คะแนน 

 การแปลความหมายคะแนน  
มากที่สุด  =  4.51 - 5.00   คะแนน 
มาก  =  3.51 - 4 .50  คะแนน 
ปานกลาง  =  2.51 – 3.50  คะแนน  
น้อย  =  1.51 – 2.50  คะแนน 
น้อยมาก /ควรปรับปรุง  น้อยกว่า 1.50   คะแนน 

ทั้งนี้ แบบสอบถามการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 สเกล 
จ านวน 31 ประเด็น จ าแนกการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 ประเด็น 
ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน10 ประเด็น 
ด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 9 ประเด็น 
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5. ผลการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2556  พบว่า ทุกประเด็นการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ “มาก” และ “มากที่สุด” ทั้งนี้ จาก 31 ประเด็นการ
ประเมิน มีประเด็นการประเมินจ านวน 27 ประเด็นที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ “มาก” และมี 4 ประเด็นที่มี
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 87.10 และ 12.90 ตามล าดับ โดยมีผลการประเมิน
ภาพรวมจาก 31 ประเด็นการประเมินคิดเป็น 4.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ 
“มาก” ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้  

ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

จากกาวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติตามหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรจ านวน 12 ประเด็นนั้น 
พบว่า สภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีคะแนนการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เฉลี่ยเท่ากับ 4.13
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ “มาก” โดยมีคะแนนการประเมินสูงสุดและต่ าสุดที่ 
4.42 และ 3.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนตามล าดับ เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินเป็นรายประเด็น 
พบว่า สภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ความส าคัญกับการประเมินผลการด าเนินงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยและให้
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยมากที่สุด โดยมีคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.42
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ “มาก” รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยมีการก าหนด
นโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และมีการก ากับการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ 
“มาก” (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.07 และ 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ตามล าดับ) 

ประเด็นการประเมินที่มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินน้อยที่สุด 3 อันดับ เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและให้
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5.00 คะแนน) ด้านการก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) และด้านการติดตาม
ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.00
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมภิบาลได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการบริหารจัดการที่เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาองค์กร
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยประกอบด้วยหลักการ 10 ข้อ ซึ่งจากการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า คะแนนการประเมินตนเองของ
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สภามหาวิทยาลัยเฉลี่ยที่ 4.21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ “มาก” โดยมี
คะแนนการประเมินเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 4.11 ถึง 4.41 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเนื่องจากมีการประเมินตนเอง
ในประเด็นดังกล่าวนี้ในระดับมากและมากที่สุดถึงร้อยละ 77.33 โดยให้ความส าคัญกับการใช้หลักความโปร่งใสในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมากที่สุด (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) รองลงมาเป็นการ
ใช้หลักนิติธรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
และการใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน)  

ในส่วนของประเด็นการประเมินตนเองที่มีค่าเฉลี่ยน้อยประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยใช้หลักประสิทธิผลใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย(คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) การใช้หลัก
ประสิทธิภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) และ
หลักมุ่งเน้นฉันทามติในการพัฒนามหาวิทยาลัย (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน) 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

นอกเหนือจากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว สภามหาวิทยาลัยศิลปากรยังให้
ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยพบว่า คะแนนการประเมินตนเองมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
4.33 และ 4.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยมีคะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยที่ 4.49 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ “มาก” ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า สภามหาวิทยาลัย
ให้ความส าคัญกับการลงมติอย่างเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคมมาก
ที่สุด (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) ส่วนส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้
ความส าคัญกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีการประสานงานกับ
กรรมการสภาไม่น้อยกว่า 7 วันมากที่สุด (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
นอกจากนี้ ยังพบว่า ในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองที่ 4.33 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ส่วนส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการติดตาม                  
และรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยที่ 4.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5.00 คะแนนเช่นเดียวกัน 
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อนึ่ง เมื่อพิจารณาในรวม พบว่า ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้

ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานในลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการติดตาม

ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร (คะแนนการประเมินเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 ถึง 4.17 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินตนเองยังสะท้อนให้เห็นว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

สภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการวิจัยและ

สร้างสรรค์ยังอยู่ในขอบเขตจ ากัด (คะแนนการประเมินเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.53 ถึง 3.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน) โดยสภามหาวิทยาลัยมีการประยุกต์หลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และหลักนิติธรรม 

(คะแนนการประเมินเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.07 ถึง 4.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) รวมทั้งมีการลงมติอย่าง

เป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคมมากที่สุด (คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

4.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 

 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ในแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น เปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากรสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

ความคิดเห็นที่ 1 

1. การบริหารเวลาในการประชุม 

- อภิปรายเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากไม่ควรใช้เวลานานซ้ าซาก  ผู้ขอพูดเสริม ถ้าเรื่องไม่มีอะไรพิเศษไป

จากผู้ที่อภิปรายไว้แล้วไม่ควรจะให้เสียเวลา 

- สมาชิกมีเรื่องอยากแสดงความเห็น – เสนอความคิด ไม่มีช่องว่างให้เลย  คอยจนหมดเวลา 

เพราะพูดกันซ้ าเกินไป 

- แต่ละปัญหาควรบริหารเวลาให้กระชับ ไม่เสียเวลาเกินไป 

ความคิดเห็นที่ 2  

1. ควรให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มากข้ึน 

2. ควรมีการก ากับดูแลการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยอิงหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ความคิดเห็นที่ 3  

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการท างานวิจัยของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม  การ

ตั้งงบประมาณเฉพาะให้แก่สถาบันวิจัยแลพัฒนา  เพื่อสมทบทุนวิจัยได้ลักษณะ ทวิภาคี หรือ ไตรภาคี  

กับหน่วยงานวิจัยภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิจัย  และการเพ่ิมปริมาณผลงาน

ตีพิมพ์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยวิจัยได้อย่างคล่องตัว 

ความคิดเห็นที่ 4 

1. เพ่ือให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย

ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ด้วยความจริงจัง สมควรน าแนวทางของการปฏิบัติตามfiduciary duty 

มาให้ความรู้แก่กรรมการให้ตระหนักถึง 

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 

- การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

- การเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ 

ความคิดเห็นที่ 5  

1. สภาได้ตอบสนองและอนุมัติกรอบนโยบายหลายเรื่อง แต่มักไม่ได้ก าหนดรพยะเวลา  ยุทธศาสตร์ 

และงบประมาณที่จ าเป็นจึงยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน 

2. ควรติดตามควรติดตามเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 

ความคิดเห็นที่ 6 

1. บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภาฯ ยังไม่ชัดเจนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาระดับการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย แต่น าเข้าสู่สภา ผู้บริหารควรแยกเรื่องให้ชัดเจน  บางเรื่องไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการสภา

เป็นผู้ตัดสิน 

2. ปัญหาหลายอย่างที่น ามาถก/อภิปรายในสภาเป็นปัญหาเรื่องเล็ก ๆ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ

สภาควรเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแผนและให้ข้อคิดเห็นหรือน าเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ความคิดเห็นที่ 7  

1. การประชุมสภาควรมีวาระท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
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ความคิดเห็นที่ 8  

1. กรรมการสภาฯ ควรมีการตกลงกันในเรื่องรูปแบบและวิธีประชุม ซึ่งยังปนเปกันในเรื่อง 

- การใช้/ให้เวลาผู้ทรงคุณวุฒิพูดมากกว่านี้ในการประชุม 

- บทบาทผู้แทนประชาคมภายใน เช่น สภาคณาจารย์ และผู้แทนส่วนงานซึ่งดูเหมือนจะกลายเป็น

ฝ่ายค้านหรือสงสัยไปในเรื่องจุกจิก เสียเวลา บ่อยครั้ง 

- กรรมการสภาฯ ควรมีโอกาสพบปะสังสรรค์กันมากขึ้น ใส่ใจกันมากขึ้น 

- ที่ประชุมคณบดีควรเน้นการปฏิบัติ 

2. ควรช่วยแบ่งเบาการเสียเวลาสื่อสารท าความเข้าใจในการประชุมสภาฯ ซึ่งหลายครั้งดูเหมือนคนใน

ระดับหัวหน้าที่เป็นผู้แทนประชาคมในการประชุมสภาฯ  ไม่ได้รับการสื่อสารที่ควรทราบ จึงเริ่มมีการ 

“เอะอะกัน” ว่าไม่รู้เรื่องในที่ประชุมสภาฯ ซึ่งเสียบรรยากาศและความรู้สึกมาก 

3. นายกสภาฯ ควรท าหน้าที่ให้ถูกลักษณะในการจัดโควตาการใช้เวลาจาก “คนใน”  ซ่ึงท าให้

ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีโอกาส เวลา เท่าท่ีควร 

4. บรรยากาศโดยองค์รวมต้องเป็นมืออาชีพและมีระบบมากกว่านี้ กรรมการควรผลักดันเนื้อหาเรื่องที่

ประชุม 

5. บรรยากาศยังคล้ายสภาผู้แทนมากกว่าสภาฯตัดสินใจหรือชี้น าเชิงกลยุทธ์ 

ความคิดเห็นที่ 9  

1. ควรให้ความส าคัญให้มีวาระการประชุมเชิงนโยบาย 

2. ควรน าเสนอสรุปการประชุมด้วยข้อมูลที่ส าคัญ ๆ อย่างเพียงพอ มีรูปแบบการน าเสนอให้ติดตามได้

ง่าย และน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปฏิบัติ 

3. ควรมีการด าเนินการให้มีการอภิปรายในที่ประชุมโดยกระชับ และครอบคลุม 

4. เอกสารประกอบการประชุมไม่ควรจะแจกเพ่ิมเติมในที่ประชุม และหากกรณีที่จ าเป็นจริงๆ ควรส่ง

เอกสารล่วงหน้าเป็น digital ล่วงหน้า 

ความคิดเห็นที่ 10 

1. กรรมการสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  ควบคุม หรือให้ข้อเสนอแนะในการบริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เที่ยงตรง  
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ภาคผนวกที่ 1 

แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 ข้อ 
ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท อ านาจ หน้าที่ ใน พรบ.                       
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530  มาตรา 16 และบทบาทหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ ต่อไปนี้อยู่
ในระดับใด  

ที ่ รายการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1 
สภามหาวิทยาลยัมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

     

2 
สภามหาวิทยาลยัมีการก ากับการด าเนินงานของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

     

3 
สภามหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการด าเนินงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

     

4 
สภามหาวิทยาลยัก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบรหิาร
งบประมาณ การจดัการการเงินและทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย 

     

5 
สภามหาวิทยาลยัก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบรหิาร
จัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

     

6 
สภามหาวิทยาลยัมีการก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั 

     

7 
สภามหาวิทยาลยัมีการก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการ
พัฒนาหลักสตูร การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

     

8 
สภามหาวิทยาลยัมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคดิเห็น/เสนอแนะ
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

     

9 
สภามหาวิทยาลยัมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคดิเห็น/เสนอแนะ
ด้านการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม 

     

10 สภามหาวิทยาลยัมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคดิเห็น/เสนอแนะ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     

11 สภามหาวิทยาลยัปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอยา่ง
ครบถ้วน 

     

12 
สภามหาวิทยาลยัมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนามหาวิทยาลยัตามผล
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายนอก 
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ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 ข้อ 
ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยู่ในระดับใด 

 

ที ่ รายการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักประสิทธิผลในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
2 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักประสิทธิภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
3 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักการตอบสนองในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
4 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักภาระรับผิดชอบในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
5 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักความโปรง่ใสในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
6 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
7 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักการกระจายอ านาจในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
8 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักนิติธรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
9 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักความเสมอภาคในการพัฒนามหาวิทยาลัย      
10 สภามหาวิทยาลยัใช้หลักมุ่งเน้นฉนัทามติในการพัฒนามหาวิทยาลัย      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 9 ข้อ 

ท่านคิดว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการสนับสนุนการท างานแก่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามรายการต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 
 

ที ่ รายการประเมิน 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1 
ท่านตระหนักและให้ความส าคญัในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

     

2 ท่านมีการเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลยัอย่างสม่ าเสมอ      

3 
ท่านมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อประกอบการประชุม
สภามหาวิทยาลยั 

     

4 
ท่านมีความเป็นอิสระและยอมรับในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

     

5 
ท่านมีการลงมติอย่างเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยั ชุมชนและสังคม 

     

6 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเตรียมข้อมลูประกอบการประชุมอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอต่อการประชุมสภามหาวิทยาลยั 

     

7 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจดัส่งระเบียบวาระและเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าและมีการประสานงานกับกรรมการสภาไม่น้อยกว่า 7 
วัน 

     

8 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกแก่กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัช่วงก่อนการประชุม ระหว่างการประชุมและภายหลังการ
ประชุม 

     

9 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 



ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 ข้อ 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

คะแนน 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

1 
สภามหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

9 33.33 17 62.96 1 3.70 0 0.00 0 0.00 4.30 0.54 มาก 

2 
สภามหาวิทยาลัยมีการก ากับการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

10 37.04 14 51.85 3 11.11 0 0.00 0 0.00 4.26 0.66 มาก 

3 
สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

12 44.44 13 48.15 1 3.70 0 0.00 0 0.00 4.42 0.58 มาก 

4 
สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ด้านการบริหารงบประมาณ การจัดการการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

9 33.33 14 51.85 4 14.81 0 0.00 0 0.00 4.19 0.68 มาก 

5 
สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

5 18.52 17 62.96 5 18.52 0 0.00 0 0.00 4.00 0.62 มาก 

6 
สภามหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

7 25.93 13 48.15 6 22.22 1 3.70 0 0.00 3.96 0.81 มาก 

7 
สภามหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น /
เสนอแนะด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา 

12 44.44 11 40.74 2 7.41 2 7.41 0 0.00 4.22 0.89 มาก 

8 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

9 33.33 11 40.74 7 25.93 0 0.00 0 0.00 4.07 0.78 มาก 

9 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

4 14.81 12 44.44 9 33.33 2 7.41 0 0.00 3.67 0.83 มาก 

10 สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

9 33.33 10 37.04 7 25.93 1 3.70 0 0.00 4.00 0.88 มาก 



ข้อที ่ รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

คะแนน 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

11 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน 

9 33.33 16 59.26 2 7.41 0 0.00 0 0.00 4.26 0.59 มาก 

12 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

10 37.04 16 59.26 0 0.00 1 3.70 0 0.00 4.30 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.13 0.58 มาก 

 



ด้านที่ 1 การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 ข้อ 

 
 
 
 
 

ด้านที่ 1 การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 ข้อ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

คะแนน 

1 
สภามหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4.30 0.54 มาก 

2 
สภามหาวิทยาลัยมีการก ากับการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

4.26 0.66 มาก 

3 
สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

4.42 0.58 มาก 

4 
สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการ
บริหารงบประมาณ การจัดการการเ งินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

4.19 0.68 มาก 

5 
สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

4.00 0.62 มาก 

6 
สภามหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้าน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

3.96 0.81 มาก 

7 
สภามหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้าน
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

4.22 0.89 มาก 

8 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

4.07 0.78 มาก 

9 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

3.67 0.83 มาก 

10 สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/
เสนอแนะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.00 0.88 มาก 

11 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
อย่างครบถ้วน 

4.26 0.59 มาก 

12 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 

4.30 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.18 0.59 มาก 
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ภาคผนวกที่ 3 

ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 



ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล  จ านวน 10 ข้อ 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

คะแนน 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

1 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักประสิทธิผลในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

5 18.52 20 74.07 2 7.41 0 0.00 0 0.00 
4.11 0.51 มาก 

2 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักประสิทธิภาพในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

6 22.22 18 66.67 3 11.11 0 0.00 0 0.00 
4.11 0.58 มาก 

3 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการตอบสนองในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

7 25.93 17 62.96 3 11.11 0 0.00 0 0.00 
4.15 0.60 มาก 

4 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักภาระรับผิดชอบในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

10 37.04 14 51.85 0 0.00 2 7.41 0 0.00 
4.23 0.82 มาก 

5 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักความโปร่งใสในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

15 55.56 10 37.04 0 0.00 2 7.41 0 0.00 
4.41 0.84 มาก 

6 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

11 40.47 13 48.15 2 7.41 1 3.70 0 0.00 
4.26 0.76 มาก 

7 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการกระจายอ านาจในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

10 37.04 13 48.15 3 11.11 1 3.70 0 0.00 
4.19 0.79 มาก 

8 
สภามหาวิทยาลัยใ ช้หลักนิติ ธรรมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

13 48.15 12 44.44 1 3.70 1 3.70 0 0.00 
4.37 0.74 มาก 

9 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักความเสมอภาคในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

11 40.74 11 4.74 4 14.18 1 3.70 0 0.00 
4.19 0.83 มาก 

10 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

9 33.33 14 51.85 2 7.41 2 7.41 0 0.00 4.11 0.85 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.21 0.62 มาก 



ด้านที่ 2 การปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัธรรมาภิบาล  จ านวน 10 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 2 การปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัธรรมาภิบาล  จ านวน 10 ข้อ 
 

ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

คะแนน 

1 
สภา มห าวิ ท ย า ลั ย ใ ช้ ห ลั ก ปร ะสิ ท ธิ ผ ล ใ นก า รพั ฒน า      
มหาวิทยาลัย 

4.11 0.51 มาก 

2 
สภามหาวิทยาลั ย ใช้ หลั กประสิทธิภ าพในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.11 0.58 มาก 

3 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการตอบสนองในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.15 0.60 มาก 

4 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักภาระรับผิดชอบในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.23 0.82 มาก 

5 
สภามหาวิทยาลั ย ใช้ หลั กความโปร่ ง ใสในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.41 0.84 มาก 

6 
สภามหาวิทยาลัย ใช้หลักการมีส่ วนร่ วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.26 0.76 มาก 

7 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการกระจายอ านาจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.19 0.79 มาก 

8 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักนิติธรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.37 0.74 มาก 

9 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักความเสมอภาคในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.19 0.83 มาก 

10 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักมุ่ ง เน้นฉันทามติในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.11 0.85 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.20 0.63 มาก 
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ภาคผนวกที่ 4 

ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 



ด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 9 ข้อ 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

คะแนน 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

1 
ท่านตระหนักและให้ความส าคัญในบทบาทหน้าที่ความ
รั บผิ ด ชอบขอ งตน เ อ ง ในฐ านะ กร ร มกา รสภ า
มหาวิทยาลัย 

19 70.37 7 25.93 1 3.70 0 0.00 0 0.00 4.67 0.55 มากที่สุด 

2 
ท่านมีการเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

21 77.78 6 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.78 0.42 มากที่สุด 

3 
ท่านมีการศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลเพิ่ม เติมเพื่อ
ประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

9 33.33 17 62.96 1 3.70 0 0.00 0 0.00 4.30 0.54 มาก 

4 
ท่านมีความเป็นอิสระและยอมรับในการเสนอความ
คิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

12 44.44 14 51.85 1 3.70 0 0.00 0 0.00 4.41 0.57 มาก 

5 
ท่านมีการลงมติอย่างเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม 

16 59.26 11 40.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.59 0.50 มากที่สุด 

6 
ส านักงานสภามหาวิทยาลั ยมี การ เตรี ยมข้อมู ล
ประกอบการประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

10 37.04 15 55.56 1 3.70 1 3.70 0 0.00 4.26 0.71 มาก 

7 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดส่งระเบียบวาระและ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีการ
ประสานงานกับกรรมการสภาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

18 66.67 7 25.93 1 3.70 1 3.70 0 0.00 4.56 0.75 มากที่สุด 

8 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกแก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยช่วงก่อนการประชุม ระหว่าง
การประชุมและภายหลังการประชุม 

18 66.67 6 22.22 3 11.11 0 0.00 0 0.00 4.50 0.70 มาก 

9 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผล
การด า เนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

13 48.15 11 40.74 2 7.41 1 3.70 0 0.00 4.33 0.78 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.49 0.43 มาก 
 



ด้านที่ 3 การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลยัและประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 9 ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านที่ 3 การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลยัและประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 9 ข้อ 

 

ข้อ
ที่ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

คะแนน 

1 
ท่านตระหนักและให้ความส าคัญในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4.67 0.55 มากที่สุด 

2 ท่านมีการเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 4.78 0.42 มากที่สุด 

3 
ท่านมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4.30 0.54 มาก 

4 
ท่านมีความเป็นอิสระและยอมรับในการเสนอความคิดเห็นเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

4.41 0.57 มาก 

5 
ท่านมีการลงมติอย่างเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม 

4.59 0.50 มากที่สุด 

6 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเตรียมข้อมูลประกอบการประชมุ
อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4.26 0.71 มาก 

7 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดส่งระเบียบวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีการประสานงานกับกรรมการ
สภาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

4.56 0.75 มากที่สุด 

8 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกแก่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยช่วงก่อนการประชุม ระหว่างการประชุมและ
ภายหลังการประชุม 

4.50 0.70 มากที่สุด 

9 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.33 0.78 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.49 0.43 มาก 
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                          ภาคผนวกที่ 5 

                               เปรียบเทียบผลการประเมินประจ าปีการศึกษา 2555 และ 2556 



 

 

 

ด้านที่ 1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จ านวน 12 ข้อ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ปีท่ีประเมินตนเอง 

2555 2556 

1 
สภามหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4.07 4.30 

2 
สภามหาวิทยาลัยมีการก ากับการด าเนินงานของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์ที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

4.00 4.26 

3 
สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.17 4.42 

4 
สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบริหาร
งบประมาณ การจัดการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

3.93 4.19 

5 
สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

3.57 4.00 

6 
สภามหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

3.73 3.96 

7 
สภามหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแลและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะด้านการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

3.93 4.22 

8 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 

3.70 4.07 

9 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

3.53 3.67 

10 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.83 4.00 

11 
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอย่าง
ครบถ้วน 

3.87 4.26 

12 
สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบการพัฒนามหาวิทยาลัยตามผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก 

3.80 4.30 

ค่าเฉลี่ย 3.84 4.18 



 

 

 

ด้านที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล  จ านวน 10 ข้อ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ปีท่ีประเมินตนเอง 

2555 2556 

1 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักประสิทธิผลในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.03 4.11 
2 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักประสิทธิภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.03 4.11 
3 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการตอบสนองในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.93 4.15 
4 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักภาระรับผิดชอบในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.97 4.23 
5 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักความโปร่งใสในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.07 4.41 
6 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.10 4.26 
7 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการกระจายอ านาจในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.90 4.19 
8 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักนิติธรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.20 4.37 
9 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักความเสมอภาคในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.07 4.19 
10 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.03 4.11 

ค่าเฉลี่ย 4.03 4.20 
 



 

 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย จ านวน 9 ข้อ 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ปีท่ีประเมินตนเอง 

2555 2556 

1 
ท่านตระหนักและให้ความส าคัญในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4.57 4.67 

2 ท่านมีการเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 4.47 4.78 

3 
ท่านมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

4.33 4.30 

4 
ท่านมีความเป็นอิสระและยอมรับในการเสนอความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

4.43 4.41 

5 
ท่านมีการลงมติอย่างเป็นธรรมก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม 

4.70 4.59 

6 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการเตรียมข้อมูลประกอบการประชุมอย่าง
ครบถ้วนและเพียงพอต่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4.37 4.26 

7 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าและมีการประสานงานกับกรรมการสภาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

4.63 4.56 

8 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกแก่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยช่วงก่อนการประชุม ระหว่างการประชุมและภายหลังการ
ประชุม 

4.60 4.50 

9 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.33 4.33 

ค่าเฉลี่ย 4.49 4.49 
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