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คํานํา 
 
  การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเป็นกลไกสําคัญของการดําเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
รวมท้ังเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิ ตไ ด้จั ด ทําระบบการประเ มินตนเองของ                  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประจําปี พ.ศ.2553 ข้ึน เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ            
การดําเนินงาน ตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของ                 
สภามหาวิทยาลัย และพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศรวมท้ังส่งเสริม  
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล โดยในปีเริ่มแรกนี้ได้พิจารณาจากอํานาจและ
หน้าท่ี ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สองประการมากําหนดเป็นประเด็น  
ในการประเมิน ได้แก่ 1) การกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 2) กํากับมาตรฐานการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย สําหรับอํานาจหน้าท่ีประการอ่ืนจะนํามาประเมินในครั้งต่อ ๆ ไป   
  รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี พ.ศ. 2553 
ประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 ส่วน คือ 1) ระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       
2) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี พ.ศ. 2553 และ                
3) รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี พ.ศ.2553 โดย
ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ จะเป็นข้อมูล
สําคัญในการพัฒนาการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน  
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดี ซ่ึง
ประกอบด้วยนโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีในด้านต่างๆ โดยมีการ
พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และได้จัดทําระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการกํากับตนเองท่ีดี
ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลตนเองโดยมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการ
กํากับดูแลตนเองท่ีดี ของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 3. เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบาย การกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 4. เพ่ือประเมินผลการกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนท่ีกําหนดไว้ 
 5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พิจารณาเลือกประเด็นการประเมินจากอํานาจและ
หน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกําหนดรูปแบบการประเมิน
โดยระบุวิธีการประเมินตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ําหนัก และผลลัพธ์ต่อมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ
ประเมินโดยระบุแหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลา
ดําเนินงานและผู้รับผิดชอบ และดําเนินการตามประเด็นท่ีกําหนดไว้พร้อมท้ังนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ ตลอดจนกําหนดแนวทางดําเนินงานในปีต่อไป ซ่ึงผลการประเมิน
ความสําเร็จอยู่ระดับ 5 ดําเนินการได้สําเร็จครบถ้วนตามตัวชี้วัด และมีข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
ตนเองของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) สภามหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมร่วมกับประชาคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสําคัญต่าง ๆ และเปิดช่องทางให้ประชาคม
สื่อสารกับสภามหาวิทยาลัยโดยตรง และ 2) การประชุมสภามหาวิทยาลัยควรเน้นการพิจารณาในเรื่องท่ี
เป็นนโยบาย กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย และการให้คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินงานเก่ียวกับ
การบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังได้กําหนดแนวทางการดําเนินในครั้งต่อไปโดยกําหนดขอบเขตการ
ประเมินตนเองจากอํานาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนโดยพิจารณาคัดเลือกจากอํานาจและ
หน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย และกําหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละบุคคลเพ่ือให้ได้
ข้อมูลในการพิจารณาบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และจัดให้มีการประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน และ รอบ 1 ปี  
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  สําหรับการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในด้านการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและด้านการประชุมของกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังในด้าน 1) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
2) การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ 3) การประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก 
โดยมีการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก 
  2. ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปฏิบัติงานด้านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และด้านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก ท้ังสามด้าน 
  3. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนดุสิตปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีการปฏิบัติงานตามหลักมุ่งฉันทามติ (Consensus 
Oriented) เป็นอันดับสูงสุด และมีการปฏิบัติงานตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นอันดับสุดท้าย 
  4. ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีการให้ความสําคัญต่อการรักษาความลับ และการ
ไม่นําข้อมูลภายในไปเผยแพร่ หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เป็นอันดับสูงสุด และการเตรียมข้อมูลเพ่ิม
เพ่ือซักถามและให้คําแนะนํารวมท้ังอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เป็นอันดับสุดท้าย 
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สารบัญ 
 หน้า 
 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี พ.ศ. 2553          4 
อํานาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547       7 
 ส่วนท่ี 1 ระบบระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
            ประจําปี พ.ศ. 2553 

• ความเป็นมา 10 
• แนวทางการดําเนินการประเมินตนเอง                                               10 
• ข้ันตอนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย                           11 
• ขอบเขตการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย   12 

 
 ส่วนท่ี 2 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
            ประจําปี พ.ศ. 2553 

• รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย                                    17 
• ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย                30 
• แนวทางการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย                30 

 
         ส่วนท่ี 3 รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   ประจําปี พ.ศ. 2553 

• รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      32 
• ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย                         41 
• สรุปผลการประเมินฯ                                                                   42 
• ภาคผนวก              

                     ก: เอกสารอ้างอิง                                                                  44 
                ข: แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ                     46  
                ค: คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฯ  51       
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                  นายมานิจ  สุขสมจิตร 
         นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
      
                                                          

                                                        นายนิคม กฤษณรังคุณ 
                                 อุปนายกสภามหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
  ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรต ิ        ศ. ดร.สายหยุด จําปาทอง                       ศ.ประหยดั พงษ์ดํา 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย         กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
             (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 
 
 
 
 
  นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร                  นายนิคม  ระวียัน                   นายณรงค์ศักดิ์  ภมูิศรีสอาด 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัย                 กรรมการสภามหาวิทยาลัย       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
            (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 
 
 
 
      

          นางอรสา  คุณวัฒน์                         ดร.บุญลือ ทองอยู่                        ดร.จักรพรรดิ วะทา 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัย                กรรมการสภามหาวิทยาลัย         กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
             (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
ประจําปี พ.ศ. 2553 
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       นายวัชรกิติ  วัชโรทัย                        รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน                 ผศ.เอกพล  อ่อนน้อมพันธ์ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลยั                   กรรมการสภามหาวิทยาลัย               กรรมการสภามหาวิทยาลัย       
          (ผู้ทรงคุณวุฒิ)                                     (อธิการบดี)                         (ประธานสภาคณาจารย์ ฯ) 
 
 
 
  
 
         

       ดร.จรินทร์  สวนแก้ว                     รศ. ดร.ณฏัฐารมณ์ จุฑาภัทร              ผศ. ดร.พิทักษ์ จันทร์เจรญิ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลยั                 กรรมการสภามหาวิทยาลัย                กรรมการสภามหาวิทยาลัย       
(ประธานคณะกรรมส่งเสริมกิจการฯ)         (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)             (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
         ผศ. เฉิดฉิน สุกปลั่ง            นายสวงค์ บุญปลูก                        รศ. มยุรี เจรญิทรัพย ์
   กรรมการสภามหาวิทยาลยั                  กรรมการสภามหาวิทยาลัย                  กรรมการสภามหาวิทยาลยั       
  (คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ)             (ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ)              (ผู้แทนคณาจารย์) 
 
 
 
 
 

         

          รศ. ดร.เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ                รศ. เท้ือน ทองแก้ว                         ผศ. ดร.อุทิศ เชาวลิต 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัย                 กรรมการสภามหาวิทยาลัย                กรรมการสภามหาวิทยาลยั                             
       (ผู้แทนคณาจารย์ประจํา)         (ผู้แทนคณาจารย์ประจํา )          (ผู้แทนคณาจารย์ประจํา)  
 
 
 
  
 
                                           
                                                        ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล  
                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                      (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
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การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดํารงตําแหน่ง 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
(ตั้งแตเ่ดอืนกันยายน 2553) 

 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

รศ.ดร.สรรเสรญิ  อินทรัตน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

ผศ.ดร.พรรณี  สวนเพลง   
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

นายปรมตัถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
 

รศ.ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
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ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ 
และหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 1. กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็น 
เรื่อง ๆ ก็ได้ 
 3. กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 4. อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 
 5. พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
รวมท้ังการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว 
 6. อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิก
การสมทบ 
 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 
 8. พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
 9. แต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และ
ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ 
 10. แต่งต้ังและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 11. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 12. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข้อง 
 13. พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                
ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

อํานาจและหน้าท่ี ของสภามหาวิทยาลัย  
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 
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 14. แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าท่ี
ของสภามหาวิทยาลัย 
 15. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
อันอยู่ในอํานาจและหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยได้ 
 16. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจน    
การปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน 
 17. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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ส่วนท่ี 1 
ระบบการประเมินตนเองของ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจําปี พ.ศ. 2553 
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ส่วนท่ี 1  
ระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 

ประจําปี พ.ศ. 2553 
 
1. ความเป็นมา 
 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีซ่ึง
ประกอบด้วยนโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีในด้านต่างๆ โดยมีการ
พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมท้ังให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทํา
ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทําระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการกํากับตนเองท่ี
ดีของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลตนเองโดยมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
การกํากับดูแลตนเองท่ีดี ของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 3. เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนตรวจสอบการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย การกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 4.  เพ่ือประเมินผลการกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนท่ีกําหนดไว้ 
 5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2. แนวทางทางการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 
 1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พิจารณาเลือกประเด็นการประเมินจากอํานาจและหน้าท่ี
ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
 2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกําหนดรูปแบบการประเมินโดยระบุวิธีการประเมินตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ค่าน้ําหนัก และผลลัพธ์ต่อมหาวิทยาลัย 
 3. กําหนดวิธีการประเมินโดยระบุแหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลาดําเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
 4. ดําเนินการประเมินความสําเร็จตามประเด็นท่ีกําหนดไว้ 
 5. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินการ รวมท้ังกําหนดแนวทางดําเนินงานในปีต่อไป 
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3. ข้ันตอนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกําหนดข้ันตอนการประเมินตนเองประกอบด้วยข้ันตอน
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ระบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยเลือกประเด็นท่ีสําคัญ 

สภามหาวิทยาลัยกําหนดรูปแบบการประเมิน 
  -  แนวทางหรือวิธีการประเมิน 
  -  ตัวช้ีวัด 
  - ค่าเป้าหมาย 
  - ค่าน้ําหนัก 
  - ผลลัพธ์ต่อมหาวิทยาลัย   

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

ประเมินความสําเร็จของประเด็นท่ีได้เลือกไว้ 

สภามหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปพิจารณา 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
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4. ขอบเขตการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 4.1 ประเด็นการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้พิจารณาอํานาจและ
หน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเลือกประเด็นท่ีสําคัญจาก
อํานาจและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มากําหนดเป็นประเด็น
ประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1)  การกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  2) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของ
มหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ระบุแนวทางหรือวิธีการท่ีต้องการจะใช้เพ่ือ
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่า
น้ําหนัก และผลลัพธ์ต่อมหาวิทยาลัย  
 
 4.2 รูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กําหนดรูปแบบการประเมินโดยเลือกรูปแบบท่ี 1                   
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) พิจารณาอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
และระบุประเด็นหลักท่ีต้องการประเมิน 
  2) ระบุวิธีท่ีต้องการจะใช้เพ่ือประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ซ่ึงจะรวมถึงเป้าหมายท่ีต้องการจะเห็นและกรอบเวลา 
  3) กําหนดระดับความสําเร็จเป็น 5 ระดับ 
  4) พิจารณาให้ออกแบบการติดตามผลในรูปของตารางท่ีจะทําให้เข้าใจจุดเน้นได้ง่าย
และดําเนินงานได้โดยสะดวก 
  5) พิจารณาแนวทางการดําเนินงานต่อไป 
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4.3 กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 

ประเด็นการประเมิน แนวทาง/วิธีการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ที่กําหนด 

น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลลัพธ์ต่อมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 1 
การกําหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การ
ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ให้ความสําคัญกับการจัดทํานโยบาย 
และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน และ
อนาคตโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
2. เปิดโอกาสให้ประชาคมแสดงความ
คิดเห็น และร่วมวิพากษ์ในการกําหนด
นโยบายเพื่อลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
3. ทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เมื่อบริบท
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การมีการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเตรียมการสําหรับการ
ประเมินผลงาน/ประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยในปีต่อๆ ไป 

ระดับความสําเร็จใน
การกําหนดนโยบาย
และอนุมัติแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยของ
สภามหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

1. การพัฒนาการดําเนินงานให้
เป็นไปในแนวเดียวกันของทุก
หน่วยในมหาวิทยาลัย บนฐาน
ของความเชี่ยวชาญของตน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และมีบทบาทในการเสนอ
ข้อคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นการประเมิน แนวทาง/วิธีการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ที่กําหนด 

น้ําหนัก 
(ร้อย
ละ) 

ผลลัพธ์ต่อมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 2 
การกํากับมาตรฐานการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การเปิด
สอนของมหาวิทยาลัยและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

กํากับดูแลกระบวนการทํางานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. จัดให้มีการตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2. จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การติดตาม 
และแผนประจําปีของมหาวิทยาลัย  
3. พิจารณาผลการตรวจสอบและการ
ดําเนินงานด้านที่สําคัญและให้
แนวนโยบายในการพัฒนาต่อเนื่อง 

ระดับความสําเร็จใน
การกํากับมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ร้อยละ 
50 

1. ส่งเสริมการดําเนินงาน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและ
มาตรฐานอุดมศึกษา 
2. ส่งเสริมการนําผลการกํากับ
ติดตามไปใช้อย่างจริงจังเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับทิศทาง
ของมหาวิทยาลัยตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
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 4.3 รูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจําปี พ.ศ. 2553 
  1) กรอบแนวคิดการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต         
กําหนดข้ึนจากเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษากําหนด (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมท้ังงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์สุรพล         
ศรีบุญทรง เลขาธิการท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง 
บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปอุดมศึกษา และพฤติกรรมการประชุมของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
  2) จัดทําแบบประเมินเพ่ือใช้ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามกรอบ
แนวคิดการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  
  3) จัดส่งแบบประเมินไปยังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  4) สรุปผลการประเมินตนเองฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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ส่วนท่ี 2 
รายงานการประเมินตนเองของ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจําปี พ.ศ. 2553 
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ส่วนท่ี 2 
 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต  

ประจําปี พ.ศ. 2553 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีผลการ
ดําเนินงานดังน้ี 
  1. ระยะเวลาดําเนินการประเมิน  
   กําหนดการประเมินจากผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2553 ระหว่าง
เดือน มกราคม – ธันวาคม 2553 เก็บรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 2553 - 15 มีนาคม 2554 
  2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
   รวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน และเอกสารอ่ืน ๆ           
ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
   2.1 รายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ. 2553 
   2.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
    2.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและจําแนกข้อมูลตามประเด็น
การประเมินของแต่ละตัวชี้วัด 
  3.  รายละเอียดตัวช้ีวัด  
    3.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการกําหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 
    3.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จในการกํากับมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 18 - 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  ระดับความสําเร็จในการกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยของ
 สภามหาวิทยาลัย 
 
น้ําหนัก : ร้อยละ 50 
 
ประเด็นการประเมิน : 
 การประเมินความสําเร็จในการกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ของสภามหาวิทยาลัย จะมุ่งเน้นการประเมินตามประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ี 1 มีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นท่ี 2 มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับทิศทางท่ีกําหนดไว้ และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน 
ประเด็นท่ี 3 เปิดโอกาสให้ประชาคมแสดงความคิดเห็นและร่วมวิพากษ์ในการกําหนดนโยบาย 
ประเด็นท่ี 4 มีการเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ให้ประชาคมรับทราบและแสดงความคิดเห็น

ผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 
ประเด็นท่ี 5 ทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เม่ือบริบทอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับองค์การมีการเปลี่ยนแปลง สื่อสารไปยังประชาคมเพ่ือทราบและแสดง
ความคิดเห็น รวมท้ังวางระบบการประเมินผลงาน/ตนเองของสภามหาวิทยาลัยในปี
ต่อ ๆ ไป 

 
เกณฑ์การประเมินความสําเร็จ: 

เกณฑ์การประเมินความสําเร็จ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

5 ประเด็น 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2  ระดับความสําเร็จในการกํากับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
น้ําหนัก : ร้อยละ 50 
 
ประเด็นการประเมิน : 
 การประเมินความสําเร็จในการกํากับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
จะมุ่งเน้นการประเมินตามประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ี 1 จัดให้มีการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นท่ี 2 จัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นท่ี 3 พิจารณาผลการดําเนินงานและเสนอแนะแนวนโยบายในการพัฒนา 
ประเด็นท่ี 4 กํากับ ดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นท่ี 5 ให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยอาจใช้ผล

จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมินความสําเร็จ: 

เกณฑ์การประเมินความสําเร็จ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

5 ประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 20 - 

 4. ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี พ.ศ. 2553 
 

   4.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการกําหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 
 
  ประเด็นท่ี 1  มีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายครอบคลุมทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย          
  สภามหาวิทยาลัยกําหนดทิศทางและเป้าหมายครอบคลุมทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยโดย              
  1. กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมาย รวมท้ังพันธกิจ โดยสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา   
   1.1 พิจารณาอนุมัติกรอบทิศทางและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยและ 
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ.2552-2556 พร้อมท้ังได้มีการกําหนดอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (1-1.1) 

 1.2 พิจารณากําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (1-1.2) 
 1.3 พิจารณากําหนดแผนเฉพาะด้าน อาทิ  
   1.3.1 แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1-1.3) เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี ท่ีมีความสอดคล้องกับ         
กลยุทธ์ ซ่ึงมีเป้าหมายพัฒนาการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีความโดด
เด่นเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  1.3.2 แผนบริหารความสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1-1.4)              
โดยวางกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน
สวัสดิการในชีวิตและทรัพย์สิน 2) ความเสี่ยงด้านการเงิน 3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 4) ความเสี่ยง
ด้านการดําเนินงาน 5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ           
6) ความเสี่ยงด้านนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดี และได้ดําเนินการเผยแพร่และ                     
ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามแผนดังกล่าว 
  2. การเลือกกลุ่มสถาบันท่ีกําหนดมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีจะขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เลือกกลุ่มตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ กลุ่ม ค สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง และการเลือกแบ่งกลุ่มของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คือ ค 2) หลักสูตรเฉพาะทางปริญญาตรี         
(1-1.5) 
  3. ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยพิจารณา 
   3.1 จัดต้ังโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (School of 
Culinary Arts) (1-1.6) ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความจําเป็นและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง รวมท้ังได้มีการกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาอาหารของมหาวิทยาลัยให้มีความ
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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   3.2 จัดต้ังโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ (School of Tourism 
and Hospitality Management) (1-1.7)โดยรวมหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการ แขนงการท่องเท่ียว  แขนงการโรงแรม แขนงธุรกิจการบิน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรการออกแบบนิทรรศการและงานแสดง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการ (M.B.A.-Hospitality Management) 
โครงการพิเศษ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการให้เข้มแข็งตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3 จัดต้ังศูนย์ไทยศึกษา เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (1-1.8) โดยมีนโยบายให้ศูนย์ไทยศึกษาจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเผยแพร่
ข้อมูลเก่ียวกับ ภาษาศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และความเป็นไทย อีกท้ังจัดเป็นศูนย์ทดสอบความรู้
พ้ืนฐานทางภาษาไทย (SD – Thai Test) ซ่ึงจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชาวจีนก่อนท่ี
จะเข้ามาศึกษาต่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชาวจีน และเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างชาวไทยและชาวจีนต่อไป   

 

 ประเด็นท่ี 2  มีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับทิศทางท่ีกําหนดไว้และ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน  
 สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับทิศทางท่ีกําหนดไว้และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย โดย 
   1.1 พิจารณากําหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ.2552-2556 
   1.2 พิจารณากําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
   1.3 พิจารณากําหนดในแผนเฉพาะด้าน เช่น 
     1.3.1 แผนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปี
งบประมาณ 2553 (1-2.1)โดยมีนโยบายในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมซ่ึงสอดคล้องกับคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ในตัวชี้วัดท่ี 3.2 ระดับ
ความสําเร็จของการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ซ่ึงการจัดทําแผนการบริการวิชาการฯ 
ได้มีการทบทวนผลการประเมินการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา  
    1.3.2 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต พ.ศ. 2553 (1-2.2)โดยมีเป้าหมายท่ีสําคัญ คือ พัฒนาระบบสารสนเทศและสารสนเทศ                   
ท่ีสนับสนุนการบริการด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้และการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
    1.3.3 แผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็น พ.ศ. 2553 (1-2.2)โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําโครงการรับฟังความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญเพ่ือพัฒนาระบบราชการ ตามแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
    1.3.4 แผนงานส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556  (1-2.3)โดยแผนงานดังกล่าวประกอบด้วยแผนงานบริหาร แผนงาน
วิชาการ แผนงานพัฒนาศักยภาพนิสิต ในส่วนของแผนงานวิจัยนั้นจะต้องกําหนดว่าจุดสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยนั้นต้องการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางซ่ึงเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556 ประกอบด้วย 1) พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย 2) พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย 3) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและเป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีกลยุทธ์การดําเนินการ 7 
ด้าน ดังนี้  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสาขาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2) พัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านการวิจัย 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน          
4) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 5)ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย  7) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพงานวิจัย  
  2. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาวการณ์ปัจจุบันโดยพิจารณาปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ โดยให้ข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามแผนต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2553 แผนงานบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้น 
 

 ประเด็นท่ี 3 เปิดโอกาสให้ประชาคมแสดงความคิดเห็นและร่วมวิพากษ์ในการกําหนด
นโยบาย สภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมแสดงความคิดเห็นและร่วมวิพากษ์ในการกําหนด
นโยบาย  โดย 
  1. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิพากษ์ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายตามแผน 
ต่าง ๆ ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมแสดงความคิดเห็นและร่วมวิพากษ์ในการกําหนด
นโยบาย ทิศทาง และแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (1-3.1)  โดยให้
มหาวิทยาลัยจัดประชุมอภิปรายและขอรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับกรอบทิศทางและแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยจากผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ตัวแทนอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง ประธานหลักสูตร ผู้อํานวยการศูนย์ 
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และภาคประชาชนประกอบด้วยตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีต้ัง
ศูนย์การศึกษาทุกแห่ง และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน  
            2. รวบรวมและนําข้อมูลการแสดงความคิดเห็นจากประชาคมทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตัวแทนอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง ประธาน
หลักสูตร ผู้อํานวยการศูนย์ เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และภาคประชาชนประกอบด้วย
ตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีต้ังศูนย์การศึกษาทุกแห่ง และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัวแทน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ.2552-2556 และอนุมัติแผนต่าง ๆ ได้แก่ แผนการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น พ.ศ. 2553 (1-3.2) พร้อมท้ังรับทราบการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาคมท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น พ.ศ. 2553  (1-3.3) 
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  3. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดช่องทางการสื่อสารนโยบายและแผนต่าง ๆ ผ่านไป
ยังประชาคมทุกภาคส่วนรวมท้ังนําความคิดเห็นมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัตินโยบายและ
แผนต่าง ๆ โดย ผ่านทางเว็บไซด์ และกล่องรับความคิดเห็น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใน
รูปแบบของเอกสารรวมถึงโทรศัพท์สายตรงถึงอธิการบดี อีกด้วย 
 
 ประเด็นท่ี 4 มีการเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ให้ประชาคมรับทราบและแสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
 สภามหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ให้ประชาคมรับทราบและแสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย โดย 
  1. การเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ 
   1.1 มอบหมายให้มหาวิทยาลัยกําหนดปฏิทินงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประจําปี 2553 (1-4.1) และระบบกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (1-4.2) เพ่ือให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทราบกําหนดวันประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตลอดจนทราบกระบวนการและข้ันตอนการนําเสนอเรื่อง                
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
   1.2 มอบหมายให้หน่วยงานหลักท่ีนําเรื่องเสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยให้หน่วยงานรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งถัดไป โดยจะบรรจุวาระเป็นวาระสืบเนื่องเป็นการรายงายผลการ
ติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย (1-4.3) 
   1.3 มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่มติและรายงานการประชุม             
สภามหาวิทยาลัย ผ่านทาง http://dusit.ac.th/secretarygeneral/ รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง http://sdulaw.dusit.ac.th/pages/index.php รวมถึงเอกสารเผยแพร่
อ่ืน ๆ  
  2. การรับทราบ/รับฟังความคิดเห็นของประชาคม 
   2.1 รับฟังจากการนําเสนอผ่านทางรายงานผลการดําเนินงานจากคณะและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จากรายงานผลการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ              
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กองพัฒนานักศึกษา (1-4.4) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (1-4.5) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (1-4.6) 
   2.2 ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โดยกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง               
ศูนย์ตรัง พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางตลอดจนนโยบายในการพัฒนาต่อไป (1-4.6) 
   2.3   มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประมวลความคิดเห็นของประชาคม ต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย จากการตรวจประเมิน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยขอความคิดเห็นจากประชาคม ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีตามสัญญาจ้าง 
นักศึกษา และสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตและนําผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์รายงานให้ประชาคม
รับทราบ (1-4.7) 
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 ประเด็นท่ี 5 ทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเม่ือบริบท 
อ่ืน ๆ เก่ียวข้องกับองค์การมีการเปล่ียนแปลง ส่ือสารไปยังประชาคมเพ่ือทราบและแสดงความ
คิดเห็น รวมท้ังวางระบบการประเมินผลงาน/ตนเองของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป  
      สภามหาวิทยาลัยทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเม่ือบริบท
อ่ืน ๆ เก่ียวข้องกับองค์การมีการเปลี่ยนแปลง สื่อสารไปยังประชาคมเพ่ือทราบและแสดงความคิดเห็น 
รวมท้ังวางระบบการประเมินผลงาน/ตนเองของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป  โดย  
 1. ทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  1.1 ปรับโครงสร้างเพ่ือให้สอดคล้องและสนองต่อการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ โดย
จัดต้ังโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (School of Culinary Arts) และจัดต้ัง
โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ (School of Tourism and Hospitality Management)  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการให้เพ่ิมมากข้ึน 
  1.2 ปรับแผนต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเป็นสากลและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสากล และมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนซ่ึง
เป็นไปตามแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล ประจําปีงบประมาณ 2553 ได้แก่ จัดต้ังศูนย์ไทยศึกษา เมือง
หนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สถาบันขงจื่อ เป็นต้น 
  1.3 มอบหมายให้มหาวิทยาลัยชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เปลี่ ยนแปลงพร้อมท้ังนํ ามาประกอบการพิจารณาในการปรับนโยบายและยุทธศาสตร์                       
โดยสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิด               
สวนดุสิตสู่สากล (1-5.1) ท้ังนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุด ได้แก่ สภากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีได้มีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นและประสานความ
ร่วมมือในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 2. การวางระบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
  2.1 กําหนดนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย (1-5.2)  และมี
การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย  (1-5.3) ประกอบด้วยนโยบาย
หลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   1) มุ่งเน้นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยท่ีได้รับการยอมรับ จากประชาคมมหาวิทยาลัย 2) สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล  3) มุ่งกระจายอํานาจและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาคม  4) เร่งรัด กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 5) จัดให้มีการประเมินตนเอง และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   
และของสภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 6) มุ่งม่ันการปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามท่ี
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 7) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรับฟังความคิดเห็น 
  2.2 วางระบบและกลไกการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย (1-5.4) ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย 
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2.3 กําหนดประเด็นการประเมินจํานวน 4 รูปแบบโดยสภามหาวิทยาลัยเลือก
รูปแบบการประเมิน รูปแบบท่ี 1 (1-5.5)  ดังนี้  1) พิจารณาอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในราชกิจจา
นุเบกษาและระบุประเด็นหลักท่ีต้องการประเมิน 2) ระบุวิธีท่ีต้องการจะใช้เพ่ือประเมินความสําเร็จ
ของการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยซ่ึงจะรวมถึงเป้าหมายท่ีต้องการจะเห็นและกรอบเวลา              
3) กําหนดระดับความสําเร็จ (เช่น 1-5 ตามความหมายท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร) 4) พิจารณา
ให้ออกแบบการติดตามผลในรูปของตารางท่ีจะทําให้เข้าใจจุดเน้นได้ง่ายและดําเนินงานได้โดยสะดวก  
5) พิจารณาแนวทางการดําเนินงานต่อไป 
  2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2553  
(1-5.6) โดยมีอํานาจและหน้าท่ี ในการจัดทําการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 
2553 
    
เกณฑ์การประเมินความสําเร็จ: 

เกณฑ์การประเมินความสําเร็จ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

5 ประเด็น 
 
ผลการประเมินความสําเร็จ: ระดับ 5 
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 4.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จในการกํากับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 
 ประเด็นท่ี 1 จัดให้มีการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดย 

 1. สภามหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย        
จากการรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานซ่ึงจากรายงาน                 
ผลดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนครบถ้วนตามภารกิจหลักท้ัง      
4 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านการจัดการศึกษา จากรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 ของคณะวิทยาการจัดการ (2-1.1) คณะครุศาสตร์ (2-1.2)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2-1.3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2-1.4) คณะพยาบาล
ศาสตร์  (2-1.5) และ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  (2-1.6) 
  1.2 ด้านการบริการวิชาการ จากรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากรายงานผลการดําเนินงานของคณะ
วิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รวมท้ัง รายงานผลการดําเนินงาน
ศูนย์การศึกษานอกสถาบันตามกลยุทธ์  (2-1.7) 

 1.3 ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (2-1.8) 

 1.4 ด้านการวิจัย ผลการดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2553 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  (2-1.9) 

2. การประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี (2-1.10) และจากการตรวจประเมิน
ภายใน (สกอ.) (2-1.11) รวมท้ังการตรวจประเมินภายนอก (ก.พ.ร./สมศ.) (2-1.12) ตลอดจนการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนรายปีของผู้ดํารงตําแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (2-1.13) 

 
 ประเด็นท่ี 2  จัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย  
 สภามหาวิทยาลัยรับทราบการรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
  1. รายงานผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์  4 ด้าน ได้แก่ 
   1.1  ด้านการศึกษาปฐมวัย จากรายงานผลการดําเนินงาน 
    1.1.1โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  (2-2.1) ซ่ึงเป็นโรงเรียนต้นแบบท่ี
มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้
ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสื่อสารมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข   
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  1.1.2 คณะครุศาสตร์ (2-2.2) เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งพัฒนาสู่ความ
เป็นสากล โดยมุ่งเน้นพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 2) การพัฒนาครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 3) การวิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางการศึกษา 4) การบริการ
วิชาการด้านศาสตร์ทางการศึกษาและการวิจัยท่ีเก่ียวข้องแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 5) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
   1.2 ด้านอุตสาหกรรมอาหาร จากรายงานผลการดําเนินงาน                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2-2.3) นําเสนอผลการดําเนินงาน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์            
ท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต   2) การสร้างความรู้ความเข้าใจและความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร 3) การจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 4) การพัฒนาผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และการนําไปใช้ประโยชน์ และ 5) การบริหารจัดการแบบพลวัต  
        1.3 ด้านอุตสาหกรรมบริการ จากรายงานผลการดําเนินงานของคณะ
วิทยาการจัดการ (2-2.4) ซ่ึงรายงานตามพันธกิจ ดังนี้ 1) ด้านผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย                      
3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 4) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี 
   1.4 ด้านพยาบาลศาสตร์ จากรายงานผลการดําเนินงานคณะพยาบาล
ศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553 (2-2.5) นําเสนอผลการดําเนินงานในการผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษา
ในสายวิชาการและวิชาชีพ ปัจจุบันเปิดสอนสายวิชาการระดับปริญญาตรี ท้ังสายวิชาชีพครู               
สายวิชาการศึกษาท่ัวไปและสายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีศักยภาพและความ
พร้อมด้านทรัพยากร ท่ีจะจัดการศึกษาในสาขานี้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีสภาวิชาชีพและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  2. รายงานผลการดําเนินงานท่ีมีความโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ 

2.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเครือข่าย ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน eDLRU (2-2.6)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทําโครงการเครือข่าย
เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat 
University) สําหรับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
อีก 35 แห่ง ซ่ึงคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีมี
ผลงานโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อระบบ eDL-Square ประเภทพัฒนาสื่อ      
บนระบบ eDL-Square (eDLRU : นวัตกรรมสอนปฐมวัย) ดีเด่นระดับ 5 ดาว   

2.2 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการโรงสีข้าว สํานักกิจการพิเศษ            
(2-2.7) โดยร่วมมือกับเกษตรกร และสํานักงานจัดรูปท่ีดิน จังหวัดพิษณุโลก ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาการผลิตข้าว ผลการดําเนินโครงการดังกล่าว 
ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญของการผลิตข้าว
ในระบบเกษตรอินทรีย์ท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแท้จริง 
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                          2.3 รายงานผลการดําเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา (2-2.8)  ซ่ึงมีการเชื่อมโยงกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการบริหารจัดการเน้นในเรื่องการแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการนํามาใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบการ  โดยนําผลงานจากสถาบันวิจัยพัฒนาท่ีรวบรวม
ผลงานของคณะ หลักสูตรวิชา ศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และนําองค์ความรู้
ท้ังหลายมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ  
 
 ประเด็นท่ี 3 พิจารณาผลการดําเนินงานและเสนอแนะแนวนโยบายในการพัฒนา  
 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการดําเนินงานและเสนอแนะแนวนโยบายในการพัฒนา                 
ดังนี้ 
  1. พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2553                  
จากรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2552-2556 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2553 (2-3.1) ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อ ๆ ไป 
  2. การให้นโยบายการดําเนินงานของศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง โดยกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง               
ศูนย์ตรัง พร้อมท้ังท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตแนวนโยบายในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป  (2-3.2) 
  3. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน            
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านงบประมาณ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีระบุไว้ เป็นต้น (2-3.3) 
 
 ประเด็นท่ี 4  กํากับ ดูแล และติดตามการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 
   สภามหาวิทยาลัย กํากับ ดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย                  
โดย 
  1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ แผนบริหารความสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553             
(2-4.1) โดยวางกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยง
ด้านสวัสดิการในชีวิตและทรัพย์สิน 2) ความเสี่ยงด้านการเงิน 3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 4) ความ
เสี่ยงด้านการดําเนินงาน 5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ                
6) ความเสี่ยงด้านนโยบายการกํากับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดี และได้ดําเนินการเผยแพร่และให้                 
ทุกหน่วยงานดําเนินการตามแผนดังกล่าว 
  2. สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 
พ.ศ. 2553 (2-4.2) ท้ัง 6 ด้าน พร้อมท้ังสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อีกด้วย 
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 ประเด็นท่ี 5 ให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยอาจ
ใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยมีการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 
 1. การประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการประเมินมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553  (2-5.1) 
 2. การประเมินจากหน่วยงานภายใน ได้แก่ การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิม
เงินเดือนรายปีของผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             
และรายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นรายไตรมาส 
รวมท้ังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 (2-5.2) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาดําเนินการปรับปรุง
คุณภาพ (Improvement Plan) ต่อไป                    
 3. การประเมินจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย การประเมินการปฏิบัติราชการตาม          
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2553 (ก.พ.ร.) (2-5.3) สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
 4. การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (2-5.4) ของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย (URANK) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ผลอันดับท่ี 1 ดาว 4 ดวง ระดับดีมาก และการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยของ Webometrics เป็นการจัดอันดับ 50 มหาวิทยาลัย (ในภูมิภาคเอชัยตะวันออก
เฉียงใต้) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อยู่อันดับท่ี 24 ของประเทศ อันดับท่ี 46 ของภูมิภาคและ
อันดับท่ี 1866 ของโลก  
 
เกณฑ์การประเมินความสําเร็จ: 

เกณฑ์การประเมินความสําเร็จ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

1 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

2 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

3 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

4 ประเด็น 

ดําเนินการได้
สําเร็จครบถ้วน 

5 ประเด็น 
 
ผลการประเมินความสําเร็จ: ระดับ 5 
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  5. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
   5.1 สภามหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมร่วมกับประชาคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัด
ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสําคัญต่าง ๆ และเปิดช่องทางให้
ประชาคมสื่อสารกับสภามหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นต้น 
   5.2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยควรเน้นการพิจารณาในเรื่องท่ีเป็น
นโยบาย กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย และการให้คําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
 
  6. แนวทางการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
  การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครั้งต่อไปควรมีแนวทาง
ดังนี้ 
   6.1 กําหนดขอบเขตการประเมินตนเองจากอํานาจและหน้าท่ีของสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนโดยพิจารณาคัดเลือกจากอํานาจและหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
   6.2 กําหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละ
บุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการพิจารณาบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เหมาะสมยิ่งข้ึนโดยมี 
แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   6.3 จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบ               
6 เดือน และ รอบ 1 ปี 
   6.4 ควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง หรือจากแหล่งข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากเอกสาร 
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ส่วนท่ี 3 
รายงานการประเมินตนเองของ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 
ประจําปี พ.ศ. 2553 
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ส่วนท่ี 3 
รายงานการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 

ประจําปี พ.ศ. 2553 
 
1. ความเป็นมา 
  สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนดุสิ ต ได้จั ดทําระบบการประเมินตนเองของ                           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
การกํากับตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย  และจากรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 
ประจําปี พ.ศ. 2553 ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป             
ควรกําหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละบุคคลเพ่ือเป็นข้อมูล              
ในการพิจารณาบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมิน
ตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและประเมิน
ระดับความสําเร็จตามบทบาท อํานาจและหน้าท่ีรวมท้ังความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนํา
ผลประเมินตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
3. ขอบเขตการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
   ขอบเขตการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต         
กําหนดข้ึนจากเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 : ภาวะผู้นําของ            
สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน :   
 1) สภาสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 
 2) สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดท่ี 9.1ระดับ
คุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย (สกอ.: 7.1 
ภาวะผู้นําของสภาและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน) 
    พิจารณาความสําเร็จของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของตัวบ่งชี้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย รายงานการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบัน) ผ่านระบบ CHE QA Online เกณฑ์การให้คะแนน: เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553             
ท้ังเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม  
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  3. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
(สมศ.) ตัวบ่งชี้ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 
เกณฑ์การให้คะแนน :.ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 
 1) สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของ
สถานศึกษา  
 2) สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
 3) สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังคม และหน่วยงานเก่ียวข้อง 
 4) สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5) สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  4. นโยบายกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 1) มุ่งเน้นการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย           
ท่ีได้รับการยอมรับ จากประชาคมมหาวิทยาลัย 
 2) สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลัก           
ธรรมาภิบาล 

 3) มุ่งกระจายอํานาจและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม 
 4) เร่งรัด กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  
 5) จัดให้มีการประเมินตนเอง และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและ

ของสภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
 6) มุ่งม่ันการปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
  5. งานวิจัย เรื่องบทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับการปฎิรูปอุดมศึกษา 
โดย รองศาสตราจารย์สุรพล  ศรีบุญทรง เลขาธิการท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปอมท.) 

6. พฤติกรรมการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

4. การดําเนินงาน 
  1. จัดทําแบบประเมินเพ่ือประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตตามกรอบการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีแบ่งออกเป็น 
   1.1 การกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
    1.2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   1.3   การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร 
  2) ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
                          3) ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 
 



 - 34 - 

   ระดับการปฏิบัติมี 5 ระดับ ได้แก่ 
        ระดับ 1 น้อยท่ีสุด    
    ระดับ 2 ระดับน้อย 
    ระดับ 3 ระดับปานกลาง 
        ระดับ 4 ระดับมาก 
      ระดับ 5 ระดับมากท่ีสุด 
  2. นําแบบประเมินตนเองฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบแก้ไข 
  3. ปรับปรุงแบบประเมินตนเองฯ ตามข้อเสนอแนะ 
  4. จัดส่งแบบประเมินตนเองฯ ไปยังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านดําเนินการ
ประเมินตนเอง และเก็บรวบรวมแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประเมินเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและระดับความสําเร็จตามบทบาท 
อํานาจและหน้าท่ีรวมท้ังความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย              
ได้แจกแบบประเมินให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 23 คน ได้รับข้อมูลตอบกลับ จํานวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนําผลมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
ข้อมูลนํามาวิเคราะห์ 
  5. วิเคราะห์ข้อมูล  
     ดําเนินการวิ เคราะห์ ข้อมูลตามแบบประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นการประเมินเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและประเมินระดับความสําเร็จตามบทบาท อํานาจและหน้าท่ีรวมท้ังความรับผิดชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย มีท้ังหมด 2 ตอน 
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ด้วยสูตรหาค่าเฉลี่ย (  ) และหาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) โดยเทียบกับเกณฑ์การ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคําถาม ดังนี้  
  การศึกษาระดับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
กําหนดการแปลความหมายคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของลิเคิร์ท (1978:246 อ้างในวิเชียร เกตุสิงห์
,2538:8-11) ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 5 ตัวเลือก และกําหนดตัวเลขค่าคะแนนการวัดผลการปฏิบัติงานและระดับการปฏิบัติใน        
แต่ละด้านดังนี้ 
   5 หมายถึง   ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง    ระดับปฏิบัติมาก 
   3 หมายถึง   ระดับปฏิบัติปานกลาง  
   2 หมายถึง    ระดับปฏิบัติน้อย  
   1 หมายถึง   ระดับปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
  

ตอนท่ี 1 บทบาทและหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

ตารางท่ี 1 แสดงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ด้านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 

N=23 
รายการปฏิบัติ 

  σσσσ 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

1. มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ  
   มหาวิทยาลัย 

4.17 0.78 มาก 2 

2. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขนโยบายและ 
    แผนยุทธศาสตร์ 

4.26 0.75 มาก 1 

3. เสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 4.04 0.71 มาก 4 
4. เสนอแนะโครงการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ และประเด็น    
    ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

4.04 0.71 มาก 4 

5. มีส่วนร่วมในการกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3.87 0.81 มาก 6 
6. มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน ตามอัตลักษณ์ของ  
   มหาวิทยาลัย 

4.04 0.64 มาก 3 

ค่าเฉลี่ย 4.07 0.73 มาก  
      

 จากตารางท่ี 1 พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการ
กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 4.07,σ=0.73)             
เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป็นรายข้อพบว่ารายการท่ีมีการปฏิบัติเรียง อันดับ 1,2 และ 3 ได้แก่ การแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขนโยบายและ แผนยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงาน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตามอันดับ โดยการมีส่วนร่วมในการกําหนดอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นอันดับสุดท้าย 
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ตารางท่ี 2 แสดงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
             ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

N=23 
รายการปฏิบัติ 

  σσσσ 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

1. พิจารณาออกระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง  
    ประโยชน์ สว่นรวม 

4.35 0.65 มาก 3 

2. มีความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ  
    กฎหมาย ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 

4.35 0.65 มาก 3 

3. มีความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่า          
    มีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และกํากับ มิใช่ลงไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ี  
    เป็นกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

4.52 0.59 มากท่ีสุด 2 

4. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่าง   
   เคร่งครัด 

4.61 0.50 มากท่ีสุด 1 

5. เร่งรัดให้มีการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพ่ือใช้ในการ  
   บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

4.22 0.80 มาก 6 

6. ป้องกันไม่ให้เกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึนในสภามหาวทิยาลัย 4.35 0.65 มาก 3 
ค่าเฉลี่ย 4.40 0.64 มาก  

      
 จากตารางท่ี 2 พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย               
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  (  = 4.40,σ=0.64) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป็นรายข้อพบว่ารายการท่ีมีการปฏิบัติเรียง 
อันดับ 1,2 และ 3 ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด,             
มีความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่ามีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และกํากับ
มิใช่ลงไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเป็นกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ,การพิจารณาออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวม ,มีความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และกฎหมาย ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ,ป้องกันไม่ให้เกิดการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึนในสภามหาวิทยาลัย ตามอันดับ โดยเร่งรัดให้มีการออกกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย เป็นอันดับสุดท้าย 
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ตารางท่ี 3 แสดงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ด้านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร 

 
N=23 

รายการปฏิบัติ 
  σσσσ 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

อันดับ 

1. มีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม 
   นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

4.26 0.69 มาก 2 

2. มีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 4.13 0.63 มาก 4 
3. มีส่วนรว่มในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัอย่าง    
   ต่อเนื่อง 

4.22 0.67 มาก 3 

4. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของ  
   มหาวิทยาลัย 

4.30 0.63 มาก 1 

5. มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการ 
   ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

4.13 0.69 มาก 5 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   ของสภามหาวิทยาลัย 

3.91 0.73 มาก 7 

7. ท่านเห็นว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวมท้ังความคิดเห็นของ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร   
   จัดการมหาวิทยาลัยเพียงใด 

4.13 0.69 มาก 5 

ค่าเฉลี่ย 4.16 0.68 มาก  
      
 จากตารางท่ี 3 พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย          
ในด้านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน 
ระดับมาก (  = 4.16,σ=0.68) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป็นรายข้อพบว่ารายการท่ีมีการปฏิบัติเรียง 
อันดับ 1,2 และ 3 ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย  การมีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามและการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตามอันดับ โดยมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เป็นอันดับสุดท้าย 
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ตารางท่ี 4  แสดงภาพร่วมของบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

N=23 
รายการปฏิบัติ 

  σσσσ 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

1. ด้านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 4.07 0.73 มาก 3 
2.  ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 4.40 0.64 มาก 1 
3. ด้านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ 
   ผู้บริหาร 

4.16 0.68 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 4.21 0.68 มาก  
 

 ตารางท่ี 4 พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก (  = 4.21,σ=0.68) พบว่ารายการท่ีมีการปฏิบัติเรียง อันดับ 1,2 และ 
3 ได้แก่  ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้านการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร และด้านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ตามอันดับ 
 
ตารางท่ี 5   แสดงด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

N=23 
รายการปฏิบัติ 

  σσσσ 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

1. ท่านปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
   ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
   (หลักประสิทธิผล  Effectiveness) 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 3 

2. ท่านกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิด 
    ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร                                  
    (หลักประสิทธิภาพ Efficiency) 

4.22 0.67 มาก 10 

3. ท่านสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บริการตอบสนองต่อผู้รับบริการ   
   และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม  
   (หลักการตอบสนอง Responsiveness) 

4.30 0.56 มาก 9 

4. ท่านแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี และผลงานต่อ   
   เป้าหมาย  รวมท้ังสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของ   
   มหาวิทยาลัย (หลักความรับผิดชอบ Accountability) 

4.57 0.59 มากท่ีสุด 6 

5. ท่านปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข้อ 
   สงสัยและตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส Transparency) 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 3 
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ตารางท่ี 5   แสดงด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 

N=23 
รายการปฏิบัติ 

  σσσσ 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
อันดับ 

6. ท่านสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาคมทุกภาคส่วนของ 
    มหาวิทยาลัย และ ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
    (หลักการมีส่วนร่วม Participation) 

4.48 0.51 มาก 7 

7. ท่านสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ  
   และการตัดสินใจ ในการดําเนินงานให้แก่ส่วนงาน และบุคลากร   
   ของมหาวิทยาลัย (หลักการกระจายอํานาจ Decentralization) 

4.48 0.67 มาก 8 

8. ท่านใช้อํานาจ และหน้าท่ีของกรรมการตามกฎหมาย กฎ  
   ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม และ  
   ไม่เลือกปฏิบัติ (หลักนิติธรรม Rule of Law) 

4.61 0.50 มากท่ีสุด 5 

9. ท่านปฏิบัติต่อคณาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการอย่างเท่า 
   เทียมกันโดยไม่แบ่งแยก (หลักความเสมอภาค Equity) 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 2 

10. ท่านตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของท่ีประชุม โดยคํานึงถึง 
     ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ   
     (หลักมุ่งเน้นฉันทามติ Consensus Oriented) 

4.74 0.45 มากท่ีสุด 1 

ค่าเฉลี่ย 4.54 0.54 มากท่ีสุด  
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย          
ในด้านการปฏิบั ติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ภาพรวมมีการปฏิบั ติอยู่ ใน ระดับมากท่ีสุด                 
(  = 4.54,σ=0.54) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป็นรายข้อพบว่ารายการท่ีมีการปฏิบัติเรียง อันดับ 1,2 
และ 3 ได้แก่ การตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของท่ีประชุม โดยคํานึงถึงประโยชน์                
ของส่วนรวมเป็นสําคัญ (หลักมุ่งเน้นฉันทามติ Consensus Oriented) การปฏิบัติต่อคณาจารย์ 
บุคลากร และผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก (หลักความเสอมภาค Equity) ,การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม ภารกิจของมหาวิทยาลัย และประโยชน์
สูงสุดของประชาชน (หลักประสิทธิผล Effectiveness) และการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข้อสงสัย และตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส Transparency) ตาม
อันดับ โดยการกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ากับ
การใช้ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ Efficiency) เป็นอันดับสุดท้าย 
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ตารางท่ี 6     แสดงด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

N=23 
รายการปฏิบัติ 

  σσσσ 

ระดับ 
การ

ปฏิบัติ 
อันดับ 

1. ท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ในระยะเวลาท่ี     
    เพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร 

4.35 0.65 มาก 9 

2. ท่านศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม 4.43 0.59 มาก 7 
3. ท่านเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถาม และให้คําแนะนํารวมท้ัง   
   อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ 

4.22 0.52 มาก 10 

4. ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 4.70 0.47 มากท่ีสุด 3 
5. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็น  
   ความรู้เฉพาะทางของตนเอง หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ 
   ในการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัย 

4.43 0.59 มาก 7 

6. ท่านนําเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยโดย 
   สุจริต 

4.74 0.45 มากท่ีสุด 2 

7. ท่านนําเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ 
   ตระหนักถึงบทบาทของอุดมศึกษา และสภาพแวดล้อมท่ีเป็น 
   จริงในสังคม 

4.57 0.59 มากท่ีสุด 6 

8. ท่านยอมรับมติและความเห็นท่ีแตกต่างของท่ีประชุม 4.70 0.56 มากท่ีสุด 4 
9. ท่านให้ความสําคัญต่อการเก็บรักษาความลับ และไม่นําข้อมูล 
   ภายในไปเผยแพร่ หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4.83 0.39 มากท่ีสุด 1 

10. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีงามให้กับ  
     มหาวิทยาลัยและตัวสภามหาวิทยาลัยเอง 

4.65 0.49 มากท่ีสุด 5 

ค่าเฉลี่ย 4.56 0.53 มากท่ีสุด  
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย          
ในด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด                 
(  = 4.56,σ=0.53) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป็นรายข้อพบว่ารายการท่ีมีการปฏิบัติเรียง อันดับ 1,2 
และ 3 ได้แก่  การให้ความสําคัญต่อการเก็บรักษาความลับ และไม่นําข้อมูลภายในไปเผยแพร่หรือใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  การนําเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต การเข้าร่วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ ตามอันดับ โดยท่านเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถามและ            
ให้คําแนะนํา รวมท้ังอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เป็นอันดับสุดท้าย 
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ตารางท่ี 7 บทบาทและหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

N=23 
รายการปฏิบัต ิ

  σσσσ 

ระดับ 
การ

ปฏิบัติ 
อันดับ 

1. ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4.21 0.68 มาก 3 
2. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4.54 0.54 มากท่ีสุด 2 
3. ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4.56 0.53 มากท่ีสุด 1 

ค่าเฉลี่ย 4.38 0.60 มาก  
 
 จากตารางท่ี 7 พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย          
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (  = 4.38,σ=0.60) เม่ือพิจารณาการปฏิบัติเป็นรายข้อ
พบว่ารายการท่ีมีการปฏิบัติเรียง อันดับ 1,2 และ 3 ได้แก่ ด้านการประชุมของกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัย ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และด้านการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามอันดับ 

 
ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 1) ควรกําหนดแนวทางในการกํากับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
โดยกําหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้ครบทุกภารกิจ 

 2) ควรจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสื่อสารแบบเปิดเผย รวมท้ังเพ่ือให้เกิดความสามัคคี 
และความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 

 3) ควรพิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการกํากับ ดูแล ตามบทบาทหน้าท่ีของ         
สภามหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
  4) ควรมีการพิจารณาทบทวนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมท้ังสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
  5) สภามหาวิทยาลัยควรหลีกเลี่ยงการก้าวก่ายและแทรกแซงการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

 6) ควรมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเป็นการภายใน เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซ่ึงเป็นการประชุมท่ีนอกเหนือจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดไว้ 
  7) ควรจัดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พบปะสังสรรค์ร่วมกับคณะกรรมการชุด         
ต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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สรุปผลการประเมิน  
 
 การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นการดําเนินงานตาม
นโยบายการกํากับดูแลตนเองท่ีดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยกําหนดขอบเขตหรือ
กรอบการประเมินครอบคลุมเนื้อหาการประเมินบางส่วนของการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)พิจารณาความสําเร็จของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของตัวบ่งชี้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน (ประกอบด้วย รายงานการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน) ผ่านระบบ CHE QA Online เกณฑ์การให้คะแนน: เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ท้ังเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ัวไปและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์สุรพล ศรีบุญทรง เลขาธิการท่ีประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับการ
ปฏิรูปอุดมศึกษา และพฤติกรรมการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
  วิธีการประเมินโดยใช้แบบประเมินประมาณค่า 5 ระดับ สําหรับสอบถามกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 23 ท่าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังในด้าน 1) การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัย 2) การปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ 3) การประชุมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก 
  2. ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปฏิบัติงานด้านการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และด้านการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก ท้ังสามด้าน 
  3. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนดุสิตปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีการปฏิบัติงานตามหลักมุ่งฉันทามติ (Consensus 
Oriented) เป็นอันดับสูงสุด และมีการปฏิบัติงานตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นอันดับ
สุดท้าย 
  4. ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีการให้ความสําคัญต่อการรักษาความลับ และ
การไม่นําข้อมูลภายในไปเผยแพร่ หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เป็นอันดับสูงสุด และการเตรียมข้อมูล
เพ่ิมเพ่ือซักถามและให้คําแนะนํารวมท้ังอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เป็นอันดับสุดท้าย 
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ภาคผนวก ก 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
  ประเด็นท่ี 1 : 
 

อันดับท่ี เอกสารอ้างอิง 

1-1.1  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11(46)/2551   
1-1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2(16)/2553  
1-1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3(17)/2553  
1-1.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5(19)/2553  
1-1.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7(10)/2552  
1-1.6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2(16)/2553  
1-1.7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3(17)/2553  
1-1.8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2(16)/2553  
1-2.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2(16)/2553  
1-2.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5(19)/2553  
1-2.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2(16)/2553  
1-3.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11(46)/2551  
1-3.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5(19)/2553  
1-3.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10(24)/2553  
1-4.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12(26)/2553  
1-4.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2(16)/2553  
1-4.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11(25)/2553  
1-4.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6(20)/2553  
1-4.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11(25)/2553  
1-4.6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12(26)/2553 
1-4.7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10(24)/2553  
1-5.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10(24)/2553 
1-5.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7(10)/2552  
1-5.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5(19)/2553  
1-5.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7(10)/2552  
1-5.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6(20)/2553  
1-5.6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11(25)/2553  
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 ประเด็นท่ี 2 : 
 

อันดับท่ี เอกสารอ้างอิง 

2-1.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6(20)/2553  
2-1.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7(21)/2553  
2-1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4(18)/2553  
2-1.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5(19)/2553  
2-1.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9(23)/2553  
2-1.6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10(24)/2553  
2-1.7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5(19)/2553  
2-1.8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1(28)/2554  
2-1.9 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2(29)/2554  
2-1.10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10(24)/2553  
2-1.11 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8(22)/2553  
2-1.12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11(25)/2553  
2-1.13 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6(20)/2553  
2-2.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10(24)/2553  
2-2.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7(21)/2553  
2-2.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4(18)/2553  
2-2.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6(20)/2553  
2-2.5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9(23)/2553  
2-2.6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4(18)/2553  
2-2.7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11(25)/2553  
2-2.8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1(15)/2553  
2-3.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10(24)/2553  
2-3.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2(16)/2553  
2-3.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4(18)/2553  
2-4.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5(19)/2553  
2-4.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10(24)/2553  
2-5.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10(24)/2553  
2-5.2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8(22)/2553  
2-5.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11(25)/2553  
2-5.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6(9)/2552  
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ภาคผนวก ข  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
คําช้ีแจง  
 

 1. แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นเครื่ อง มือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยไ ด้ประเ มินการปฏิ บั ติหน้ า ท่ีของกรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัยละประเมินระดับความสําเร็จตามบทบาท อํานาจ และหน้าท่ี รวมท้ังความ
รับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือนําผลประเมินตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 2.  แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
 
      ตอนท่ี 1  บทบาทและหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ประกอบด้วย 
          1.  ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 1.1 การกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
  1.2 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
        1.3 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร 
  2.  ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3.  ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 
      ตอนท่ี 2   ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 
 3. ในการตอบแบบประเมินขอให้ท่านพิจารณาว่าท่านได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับใด  และขอให้ทําเครื่องหมาย  � ในช่องระดับการปฏิบัติตาม
ความเป็นจริง 
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   ตอนที่  1    บทบาทและหนา้ที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  
 

ระดับการปฏิบัติ 
รายการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
1.1  การกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์      

  มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย      
 1)  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายและ    

    แผนยุทธศาสตร์ 
     

 2)  เสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

     

 3)  เสนอแนะโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และประเด็น   
    ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

     

 4)  มีส่วนร่วมในการกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

     

 5)  มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน ตามอัตลักษณ์ของ 
    มหาวิทยาลัย 

     

1.2  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย      
 1)  พิจารณาออกระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง 

    ประโยชน์ส่วนรวม 
     

 2)  มีความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 
    กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 

     

 3)  มีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่า           
    มีหน้าที่กําหนดนโยบาย และกํากับ มิใช่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ที่เป็น    
    กระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

     

 4)  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 

     

 5)  เร่งรัดให้มีการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อใช้ในการบริหาร    
    จัดการ ของมหาวิทยาลัย 

     

 6)  ป้องกันไม่ให้เกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึนในสภามหาวิทยาลัย 
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1.3  การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผูบ้ริหาร      
 1)  มีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม 

    นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
     

 2) มีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

     

  3) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

     

 4) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 

     

 5) มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม  
     ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

     

 6) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ       
    สภามหาวิทยาลัย 

     

      7) ท่านเห็นว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวมทั้งความคิดเห็นของ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร  
     จัดการมหาวิทยาลัยเพียงใด 

     

2.  ด้านการปฏิบัติงานโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล      
1) ท่านปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
(หลักประสิทธิผล Effectiveness) 

     

2) ท่านกํากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร   

      (หลักประสิทธิภาพ Efficiency) 

     

3) ท่านสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บริการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
เสียทุก ๆ กลุ่ม (หลักการตอบสนอง Responsiveness) 

     

4) ท่านแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมาย 
รวมทั้งสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาของมหาวิทยาลัย  
(หลักความรับผิดชอบ Accountability) 

     

5) ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงข้อสงสัยและ
ตรวจสอบได้ (หลักความโปร่งใส Transparency)  

     

6) ท่านสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาคมทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย และ
ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

      (หลักการมีส่วนร่วม Participation) 
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7) ท่านสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และการ
ตัดสินใจ ในการดําเนินงานให้แก่ส่วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(หลักการกระจายอํานาจ Decentralization) 

     

8) ท่านใช้อํานาจ และหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  

       (หลักนิติธรรม Rule of Law) 

     

9) ท่านฺปฏิบัติต่อคณาจารย์ บุคลากรฺ และผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
แบ่งแยก (หลักความเสมอภาค Equity) 

     

10) ท่านตัดสินใจและยอมรับตามฉันทามติของที่ประชุม  โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นสําคัญ  

      (หลักมุ่งเน้นฉันทามติ Consensus Oriented) 

     

3.  ด้านการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
1) ท่านได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า ในระยะเวลาที่เพียงพอต่อ

การศึกษาเอกสาร 
     

2) ท่านศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม 
 

     

3) ท่านเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อซักถาม และให้คําแนะนํา  รวมทั้งอภิปราย     
ในประเด็นต่าง ๆ  

     

4) ท่านเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
 

     

5) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้  เฉพาะ
ทางของตนเอง หรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

     

6) ท่านนําเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสุจริต 
 

     

7) ท่านนําเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  เพื่อให้ตระหนักถึง
บทบาทของอุดมศึกษา และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในสังคม 

     

8) ท่านยอมรับมติและความเห็นที่แตกต่างของที่ประชุม 
 

     

9) ท่านให้ความสําคัญต่อการเก็บรักษาความลับ และไม่นําข้อมูลภายในไป
เผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

     

10) ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับมหาวิทยาลัยและตัว
สภามหาวิทยาลัยเอง 
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 ตอนท่ี  2 ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
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ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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