การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกี ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ประจําป 2554

โดยคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประจําปี
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คํานํา
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ใหควบคุม ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตองกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนจัดการศึกษา ทั้งสวนที่เปนแผน
ยุทธศาสตรและและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยเนน การศึกษา การวิจัย
การใหบริการวิชาการแก
สังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะของบุคลากร การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ตลอดจนกํา กับ ดู แล ขั บ เคลื่อ นมหาวิท ยาลั ยไปสู ทิศทางที่กํ าหนดร วมกัน ระหว างสภา
มหาวิทยาลัยกับผูบริหารมหาวิทยาลัย
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ การปฏิบัติหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ ปญหา อุปสรรค และความสําเร็จในการดําเนินงาน และนําสิ่งที่รับทราบมา
กําหนดแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น นับวาสอดคลองกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหนวยตรวจประเมิน
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สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดนโยบาย
กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงเปนการประเมินผลความสําเร็จการปฏิบัติห นาที่ตาม
บทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามบทบาทที่กําหนด
วัตถุประสงคของการประเมินตนเอง
เพื่อศึกษาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปทผี่ านมา (พ.ศ. 2555)
วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางแบบประเมินตนเองตามกรอบบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. นํารางแบบประเมินตนเองใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบแกไข
3. ปรับปรุงแบบประเมินตนเองตามขอเสนอแนะ
4. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5. จัดทําแบบประเมินตนเองมอบใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานจํานวน 18 คน
ดําเนินการประเมิน ไดรับขอมูลตอบกลับ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 80
การวิเคราะหขอมูล
แบบประเมินตนเองสําหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนาที่ และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัยนี้มีทั้งหมด 4 ตอน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปที่
ผานมา (พ.ศ. 2555)
กรณีขอมูลรอยละ 100 พารามิเตอรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย(  X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(  X )
กรณีขอมูลไมครบรอยละ 100 คาเชิงสถิติ ที่ไดจากตัวสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S .D. )
มีลําดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวโดยนําเสนอเปน
ตารางประกอบการบรรยาย แบงออกเปน 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การปฏิบัตหิ นาที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 2 ดานการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในการปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาทีท่ ี่กําหนด
ประเด็นที่ 3 ดานหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นที่ 4 ดานความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
ประเด็นที่ 5 ดานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 6 ขอสังเกตและขอเสนอแนะอื่นๆ
การวิเคราะหระดับความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ทําโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กําหนดการแปลความหมายคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของลิเคิรท (1987 : 246 อางในวิเชียร เกตุสิงห, 25348 : 811) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales)ในแตละขอประเมินจะมีแนวทาง
ความคิดเห็นใหเลือก 5 ตัวเลือก โดยผูป ระเมินจะเลือกเพียงตัวเดียวและกําหนดคาคะแนนของการวัดผลการ
ปฏิบัติงานและความสําเร็จในแตละดานดังนี้
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5 หมายถึง ระดับความสําเร็จมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความสําเร็จมาก
3 หมายถึง ระดับความสําเร็จปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความสําเร็จนอย
1 หมายถึง ระดับความสําเร็จนอยที่สุด
การแปลความหมายของคาคะแนนยึดเอาคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเปนเกณฑ ในการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จของงานดังนี้
คาเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง ระดับความสําเร็จมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง ระดับความสําเร็จมาก
คาเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง ระดับความสําเร็จปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.01 - 2.00 หมายถึง ระดับความสําเร็จนอย
คาเฉลีย่ 0.10 - 1.00 หมายถึง ระดับความสําเร็จนอยทีส่ ุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2555 ดังนี้

การปฏิบัติ

ประเด็นที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเห็นเกี่ยวกับระดับความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายการประเมิน

1. มีความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
2. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยางอิสระในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. คนหาขอมูลเพิ่มเติมเพือ่ ซักถามและใหคําแนะนํา รวมทั้งอภิปรายใน
ประเด็นตางๆ
4. มีบทบาทชวยใหสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่กํากับดูแลนโยบาย
5. เคยเสนอความคิดเห็นใหมๆ ในการแกปญหาหรือขับเคลือ่ น
มหาวิทยาลัยใหมีความทันสมัยและตอบสนองพันธกิจทางสังคม
6. ในรอบปที่ผานมาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในดานการ
กํากับดูแล เรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
7. ในรอบปที่ผานมาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในดานการ
กํากับดูแลเรือ่ งการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
8. สภามหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
อธิการบดี
9. ระเบียบขอบังคับทีอ่ อกโดยสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกระบวนการสรร
หาผูบ ริหารมหาวิทยาลัย

N =16

X

S .D.

ระดับ
ความสําเร็จ

4.44

0.63

มากที่สุด

4.19

0.66

มากที่สุด

4.13

0.72

มากที่สุด

4.06
4.06

0.77
0.77

มากที่สุด
มากที่สุด

4.13

0.72

มากที่สุด

4.06

0.77

มากที่สุด

3.75

0.68

มาก

4.00

0.52

มาก
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10. .การทํางานของสภามหาวิทยาลัยเอื้ออํานวยตอการอนุมัตหิ ลักสูตรที่
รองรับนโยบายดานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

4.06

0.77

มากที่สุด

รวม
4.09 0.70 มากที่สุด
จากตาราง 1 พบวาระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยโดยภาพ
รวมอยูในระดับ ดีมาก ( X  4.09)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับ ความสําเร็จในการการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัย เรียง 3 ลําดับแรก ดังนี้ ลําดับแรก คือ ขอ 1 มีความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
สภามหาวิทยาลัย อยูในระดับ ดีมาก ( X  4.44) ขอ 2 มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอยางอิสระ
ในการประชุมสภามหาวิท ยาลัย อยูในระดับ ดีม าก ( X  4.19) ขอ 3 คนหาขอมูลเพิ่ม เติม เพื่อซัก ถามและให
คําแนะนํา รวมทั้งอภิปรายในประเด็นตางๆ อยูในระดับ ดีมาก ( X  4.13)
ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับระดับความสําเร็จในการกําหนดทิศทางและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเห็นเกี่ยวกับระดับความสําเร็จในการกําหนดทิศทางและ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
รายการประเมิน

N=16

X

S .D.

ระดับ
ความสําเร็จ

1. นโยบายสําคัญๆ หรือขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและที่ไดเริ่ม
ดําเนินการ หรือ บรรลุผลเปนประโยชนกบั มหาวิทยาลัย
2. นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเปนทีร่ ูจกั แพรหลายตอสาธารณชน
3. การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยกอใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. ในรอบปทผี่ านมาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในดานการกําหนด
เปาหมาย นโยบายและทิศทางการพัฒนาตามพันธิกิจ และวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยประสบความสําเสร็จ
5. ในรอบปทผี่ านมาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในดานการเปนผู
กํากับนโยบายและกํากับดูแลการทํางานของฝายบริหารประสบความสําเร็จ
6. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
7. การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกื้อหนุนตอการพัฒนางานวิจัยและ
คุณภาพการศึกษา
8. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย มติ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะเปนรูปธรรม
9. นโยบายในการสรางความสัมพันธระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมีความสําเร็จ
10. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายทีก่ อใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบ
ไดในการกํากับดูแลการบริหารงานทางดานการเงินของมหาวิทยาลัย

3.94

0.44

มาก

4.00

0.82

มาก

4.00

0.73

มาก

3.88

0.62

มาก

3.81

0.75

มาก

4.19

0.54

มากที่สุด

4.00

0.73

มาก

3.88

0.81

มากที่สุด

4.00

0.73

มาก

3.94

0.68

มากที่สุด

รวม

3.96

0.68

มาก

6

จากตาราง 2.1 พบวาระดับความสําเร็จในการกําหนดทิศทางและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
โดยภาพรวมอยูในระดับ ดี ( X  3.73)
เมื่อพิจ ารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความสําเร็จในการกําหนดทิศทางและนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย เรียง 3 ลําดับแรก ดังนี้ ลําดับแรก คือ ขอ 6 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย อยูในระดับ ดีมาก ( X  4.19) ขอ 2 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสงเสริมใหเกิดการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักแพรหลายตอสาธารณชน อยูในระดับ ดี ( X  4.00) ขอ 3 การกําหนดนโยบายของ
สภามหาวิทยาลั ยกอใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ สอดคล องกั บวิสั ยทัศนและพั นธกิ จของมหาวิ ทยาลัย อยูในระดั บ ดี
( X  4.00)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาวิกฤต
ตาราง 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเห็นเกี่ยวกับระดับความมีประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหาวิกฤต
รายการประเมิน

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรูป ญหาวิกฤตไดทันตอเหตุการณ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถแกไขปญหาวิกฤตไดเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีแนวทางปองกันวิกฤตไมใหเกิดขึ้นซ้ําๆ ได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกาะติดประเด็นปญหาวิกฤตเพื่อหาทาง
ชวยแกไขปญหา
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการแกไขปญหาวิกฤตไดอยาง
รัดกุม

N=16

X

S .D.

ระดับ
ความสําเร็จ

4.00
4.13

0.52
0.50

มาก
มากที่สุด

4.06

0.57

มากที่สุด

4.06

0.77

มากที่สุด

3.94

0.68

มาก

รวม
4.04
0.61
มากที่สุด
จากตาราง 3.1 พบวาระดับความมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาวิกฤต ภาพรวมอยูในระดับ ดี
มาก ( X  4.04)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาวิกฤต ระดับความมี
ประสิท ธิภาพในการแกไ ขปญ หาวิก ฤต เรียงลําดับ 3 ลํ าดับ แรก ดั ง นี้ ลํ าดับ แรก คื อ ขอ 2 กรรมการสภา
มหาวิท ยาลั ยสามารถแกไขปญ หาวิก ฤตไดเ หมาะสมและมีป ระสิท ธิภาพ อยูในระดับ ดีม าก ( X  4.13) ขอ 3
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีแนวทางปองกันวิกฤตไมใหเกิดขึ้นซ้ําๆ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อยูใน
ระดับ ดีมาก ( X  4.06) ขอ 4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกาะติดประเด็นปญหาวิกฤตเพื่อหาทางชวยแกไขปญหา
อยูในระดับ ดีมาก ( X  4.06)
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ตอนที่ 4 ความเห็นเกี่ยวกับระดับความสําเร็จในการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเห็นเกี่ยวกับระดับความสําเร็จในการบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาล
รายการประเมิน

N=16

X

S .D.

ระดับ
ความสําเร็จ

1. ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมติอยางเปนระบบ

3.81

0.66

มาก

2. ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานความรับผิดชอบ
ตอผลการปฏิบัติหนาที่ (Accountability)
3. ในรอบปที่ผานมากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานการ
ปฏิบัติตอผูม ีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน (Equitable
Treatment)
4. ในรอบปที่ผานมากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานการมี
สวนรวม (Participation)
5. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมกี ลไกการกํากับดูแลและการตรวจสอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความโปรงใส (Transparence)
ในการบริหารจัดการ
6. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาระการประชุมโดยใชหลักมุงเนนฉันทา
มติ (Consensus Oriented)
7. ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจใหอธิการบดี
(Decentralization) ปฏิบัติหนาที่แทนไดอยางเหมาสม
8. ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยใชหลักนิติธรรม (Rule of Law) ใช
อํานาจกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานดวยความเปน
ธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูม ีสวนไดสวนเสีย
9. ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม
10. ในรอบปทผี่ านมาในภาพรวมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับหลักธรรมภิบาล

4.06

0.57

มากที่สุด

4.00

0.73

มาก

4.25

0.68

มากที่สุด

4.06

0.57

มากที่สุด

4.31

0.60

มากที่สุด

3.94

0.77

มาก

4.38

0.62

มากที่สุด

3.94

0.77

มาก

4.31

0.87

มากที่สุด

รวม
4.11
0.69
มากที่สุด
จากตาราง 4 พบวาระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดานหลักธรรมาภิ
บาล โดยภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก ( X  4.11)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดานหลัก
ธรรมาภิบาล เรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ดังนี้ ลําดับแรก คือ ขอ 8 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยใชหลักนิติธรรม
(Rule of Law) ใชอํานาจกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารงานดวยความเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติและ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย อยูในระดับ ดีมาก ( X  4.38) ขอ 6 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาระ
การประชุมโดยใชหลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) อยูในระดับ ดีมาก ( X  4.31)ขอ 10 ในรอบปที่
ผานมาในภาพรวมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภาหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับหลักธรรมภิบาล อยูในระดับ ดี
มาก ( X  4.31)
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ตอนที่ 5 ความเห็นเกี่ย วกับ ระดั บ ความสํ า เร็ จในการปฏิบั ติตามระเบีย บ ข อบัง คับของต นสัง กัด และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตาราง 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเห็นเกี่ยวกับระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รายการประเมิน

N=16
S .D.

X

ระดับ
ความสําเร็จ

1. ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยไดรบั ทราบแนวปฏิบตั ิตามกฎ
4.13
0.81
มากที่สุด
ระเบียบ ขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกีย่ วของ
2. ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยไดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
4.19
0.66
มากที่สุด
ขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวม
4.16
0.73
มากที่สุด
จากตาราง 5 พบวาระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบัง คับ ของตนสัง กัด และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก ( X  4.16)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของตนสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ ขอ 2 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยไดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร และหนวยงานที่เ กี่ยวของ อยูในระดับ ดีมาก ( X  4.19) ขอ 1 ในรอบปที่ผานมาสภา
มหาวิทยาลัยไดรับทราบแนวปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่ เกี่ยวของ
อยูในระดับ ดีมาก ( X  4.13)
ภาพรวมทั้งสภามหาวิทยาลัย
รายการประเมิน

1. การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
2. การกําหนดทิศทางและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
3. ความมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาวิกฤต
4. การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
5. การปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภาพรวมทั้งสภามหาวิทยาลัย

N=16

X

4.09
3.96
4.04
4.11
4.16
4.06

S .D.

0.70
0.68
0.61
0.69
0.73
0.62

ระดับ
ความสําเร็จ

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผล
1 ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูระดับ มาก
ที่สุด
2 ระดับความสําเร็จในการกําหนดทิศทางและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูระดับ
มาก
3 ระดับความมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาวิกฤต โดยภาพรวมอยูระดับ มากที่สุด
4 ระดับความสําเร็จในการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยูระดับ มากทีส่ ุด
5 ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยภาพรวมอยูระดับ มาก
ที่สุด
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ตอนที่ 6 ความเห็นและขอเสนอแนะ อื่น ๆ
6.1 ความสําเร็จในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดานอื่นๆ
1. การบรรเทาปญหาความขัดแยงในมหาวิทยาลัย
2. อนุมัติใหจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
3. แกปญหาการสรางสถานีบริการน้ํามัน
4. มีระเบียบกํากับการพัฒนางานมหาวิทยาลัยที่สามารถจะปฏิบัติไดถูกตอง และรูอยางทั่วถึง
5. มีการออกระเบียบขอบังคับ ในการบริหารงานของฝายบริหาร
6. แกวิกฤต รักษาการ นายกสภาหมาวิทยาลัย
7. แกวิกฤตรักษาการอธิการบดี
8. สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดี
9. กําหนดหลักสูตรทีส่ อดคลองกับความตองการของทองถิ่น
6.2 จุดออนของสภามหาวิทยาลัยที่ความแกไข
1. การติดตามผลการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย
2. การบรรจุระเบียบวาระการประชุม มีวาระเรงดวนเขามาเพิ่มโดยมิไดสง เอกสารใหอานลวงหนา
3. การเตรียมเอกสารการประชุม
4. การนัดเสนอ และการตอบขอซักถามของผูนําเสนอขอมูลยังไมสมบูรณ ยังไมชัดเจน
5. มหาวิทยาลัยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งดํารงตําแหนงวาระละ 180 วัน จึงทําใหการดําเนินการ
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไมตอเนื่อง
6. การระดมความเห็นในการแกไขปญหาที่คา งอยูยังลาชา
7. การขาดวิสัยทัศนและความกลาตัดสินใจ
8.ขาดการรางนโยบายการบริหารที่ชัดเจน
9. ไมมีการวางหลักเกณฑการทํางานที่ชัดเจน
6.3เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยควรพัฒนาเพิ่มเติม
1. การพัฒนาระบบการติดตามผลการบริหารงานของฝายบริหาร
2. การพัฒนาระบบการมีสวนรวมของคณาจารยและนักศึกษาในการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย
3. ควรเนนกําหนดนโยบายที่เหมาะสม จัดอันดับความสําคัญของโนยบายแลวใหงบประมาณตามลําดับ
ความสําคัญ
4. การผลักดันและสนับสนุนใหผบู ริหารนํานโยบายไปปฏิบตั ิใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการประชุม และของมหาวิทยาลัยโดยรวม
6. เรงออกกฎ ระเบียบ ฯลฯ เพื่อพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
7. เรงพัฒนาบุคลากร การสอน การวิจัย และการบริการชุมชน
8. ทบทวนและอบรมการปรับกระบวนทัศนหรือ ทัศนคติ ของพนักงาน ขาราชการมหาวิทยาลัยใหมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่มีระบบ เพื่อมุง สูเ ปาหมายทีก่ ําหนด และ
ติดตามผลการดําเนินการวามีผลอยางไร
9. การมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น
10. องคความรูกรรมการสภามหาวิทยาลัย
11. การใชกลไกสภามหาวิทยาลัยในการมอบหมายงาน ประเมินนโยบาย
12.มีการกําหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหชัดเจนในทุกเรือ่ ง
13. ทําการตรวจสอบและติดตามใหมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามนโยบายที่วางไวทุกประการ
14. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหมีความชัดเจน
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ภาคผนวก
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แบบประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประเมินตนเอง)
ปี งบประมาณ
กรุ ณาระบุสถานภาพของท่านในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยทําเครื องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ ต่อไปนี







นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภาโดยตําแหน่ ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานส่ งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร

ตอนที 1
คําชีแจง สําหรับหัวข้อตามแบบสอบถาม หัวข้ อประเมินที 1 ถึง หัวข้ อประเมินที 5 โปรดทําเครื องหมาย  ลงในช่อง  คะแนนการประเมินทีตรงกับ
ความเห็นของท่าน ในรอบปี ทีผ่านมาและขอความกรุ ณาระบุขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านสําหรับแต่ละหัวข้อประเมินด้วย
ค่าของคะแนน ที  1. = 1 คะแนน ที  2. = 2 คะแนน
ที  4. = 4 คะแนน ที  5. = 5 คะแนน

ที  3. = 3 คะแนน
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
1. การปฏิบัตติ ามอํานาจหน้ าทีของสภามหาวิทยาลัย
1.1 ท่านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด
 1. ไม่ทราบบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ
 2. เข้าใจบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบเล็กน้อย
 3. เข้าใจบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบส่วนใหญ่
 4. เข้าใจและปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ
 5. เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบอย่างเคร่ งครัด
1.2 ท่านมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายอย่างอิสระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด
 1. ยังไม่เคยแสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายในการประชุม
 2. แสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายในการประชุม
 3. แสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายอย่างอิสระในการประชุมบางครัง
 4. แสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายอย่างอิสระในการประชุมบ่อยครัง
 5. แสดงความคิดเห็นหรื ออภิปรายอย่างอิสระในการประชุมทุกครัง
1.3 ท่านค้นหาข้อมูลเพิ มเติมเพือซักถามและให้คาํ แนะนํา รวมทังอภิปรายในประเด็นต่างๆ บ่อยครังเพียงใด
 1. ยังไม่เคยเลย
 2. เคยบ้างเป็ นครังคราว
 3. ค่อนข้างบ่อย
 4. บ่อยมาก
 5. เป็ นประจํา

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
1.4 ท่านมีบทบาทช่วยให้สภามหาวิทยาลัยทําหน้าทีกํากับดูแลนโยบายบ่อยครังเพียงใด
 1. ยังไม่เคยเลย
 2. เคยบ้างเป็ นครังคราว
 3. ค่อนข้างบ่อย
 4. บ่อยมาก
 5. เป็ นประจํา
1.5 ท่านเคยเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรื อขับเคลือนมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและตอบสนอง
พันธกิจทางสังคมได้เป็ นอย่างดีบ่อยครังเพียงใด
 1. ยังไม่เคยเลย
 2. เคยบ้างเป็ นครังคราว
 3. ค่อนข้างบ่อย
 4. บ่อยมาก
 5. เป็ นประจํา
1.6 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านการกํากับดูแล เรื องหลักสูตร การเรี ยน
การสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็ จมากน้อยเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
1.7 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านการกํากับดูแลเรื องการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมประสบความสําเร็ จมากน้อยเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
1.8 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีได้เหมาะสมเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
1.9 ท่านคิดว่าระเบียบข้อบังคับทีออกโดยสภามหาวิทยาลัยเกียวกับกระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยมีความ
เหมาะสมเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
1.10 การทํางานของสภามหาวิทยาลัยเอืออํานวยต่อการอนุมตั ิหลักสูตรทีรองรับนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
2. การกําหนดทิศทางและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2.1 นโยบายสําคัญๆ หรื อข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและทีได้เริ มดําเนินการ หรื อ บรรลุผลเป็ นประโยชน์กบั
มหาวิทยาลัยเพียง
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
2.2 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยส่งเสริ มให้เกิดการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็ นทีรู้จกั แพร่ หลายต่อสาธารณชนในระดับใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
2.3 การกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยทีสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
2.4 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านการกําหนดเป้ าหมาย นโยบายและทิศทางการพัฒนา
ตามพันธิกิจ และวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยประสบความสําเสร็ จมากน้อยเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
2.5 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านการเป็ นผูก้ าํ กับนโยบายและกํากับดูแลการทํางานของ
ฝ่ ายบริ หารประสบความสําเร็ จมากน้อยเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
2.6ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
2.7 ท่านคิดว่าการกําหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกือหนุนต่อการพัฒนางานวิจยั และคุณภาพการศึกษาเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
2.8 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย มติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเป็ นรู ปธรรมใน
ระดับใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
2.9ท่านคิดว่านโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผูป้ ฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยมีความสําเร็จอยูใ่ นระดับใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
2.10 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายทีก่อให้เกิดความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในการกํากับดูแลการบริ หารงาน
ทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
3. ความมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาวิกฤต
3.1 ท่านคิดว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรู้ปัญหาวิกฤตได้ทนั ต่อเหตุการณ์เพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
3.2 ท่านคิดว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
3.3 ท่านคิดว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีแนวทางป้ องกันวิกฤตไม่ให้เกิดขึนซําๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
3.4 ท่านคิดว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกาะติดประเด็นปัญหาวิกฤตเพือหาทางช่วยแก้ไขปัญหาเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
3.5 ท่านคิดว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการแก้ไขปัญหาวิกฤตได้อย่างรัดกุมเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
4. การบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล
4.1 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามมติอย่างเป็ นระบบเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
4.2 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีส่วนส่งเสริ มด้านความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที
(Accountability) เพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด

ข้ อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
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หัวข้ อประเมิน/คะแนนการประเมิน
4.3 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนส่งเสริ มด้านการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่า
เทียมกัน (Equitable Treatment) เพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
4.4 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนส่งเสริ มด้านการมีส่วนร่ วม (Participation) เพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
4.5 สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีกลไกการกํากับดูแลและการตรวจสอบการบริ หารงานของมหาวิทยาลัยเพือให้เกิดความ
โปร่ งใส (Transparence) ในการบริ หารจัดการเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
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4.6 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาระการประชุมโดยใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) เพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
4.7 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจให้อธิการบดี (Decentralization) ปฏิบตั ิหน้าทีแทนได้
อย่างเหมาสมเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
4.8 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ใช้อาํ นาจกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริ หารงานด้วยความเป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิและคํานึงถึงสิทธิเสรี ภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
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4.9 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที
เหมาะสมเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
4.10 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาในภาพรวมการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมภิบาลมากน้อยเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
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5. การปฏิบัตติ ามระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่ วยงานทีเกียวข้ อง
5.1 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเกียวข้องเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
5.2 ท่านคิดว่าในรอบปี ทีผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานทีเกียวข้องเพียงใด
 1. น้อยทีสุด
 2. น้อย
 3. ปานกลาง
 4. มาก
 5. มากทีสุด
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ตอนที 2 ขอให้ ท่านแสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะเพือการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน และ
เพือการพัฒนา แก้ ไขปรับปรุงอย่ างสร้ างสรรค์
1. จงกล่ าวถึงความสํ าเร็จหนึงหรือสองประการของสภามหาวิทยาลัยในความเห็นของท่ าน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. ท่ านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยยังมีจุดอ่ อนในด้ านใดทีควรแก้ ไข
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. ท่ านคิดว่าเรืองใดทีสภามหาวิทยาลัยควรพัฒนาเพิมเติม
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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