
 
บทสรุป 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี ไดทําการประเมินความ

คิดเห็นตอกระบวนการประช ุม เพื ่อนําข อมูลที ่ได มาพัฒนาระบบ และกลไกการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ       

รําไพพรรณี กลุมตัวอยางในการตอบแบบประเมิน ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งสิ้น 

15 คน โดยใชแบบประเมินที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยฯ พัฒนาข้ึน  

 

ผลการประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีตอระบบการประชุมเปนดังน้ี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีความคิดเห็นตอกระบวนการประชุม โดยรวมในระดับมาก 

( X =2.91) และมีระดับความคิดเห็นตอระบบการประชุมในระดับมากทุกระบบเรียงตามลําดับ ไดแก 

ระบบกอนการประชุม ( X =2.99) ระบบระหวางการประชุม ( X =2.90) และระบบหลังการประชุม 

( X =2.70) 

เมื่อพิจารณา ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรียงอันดับตามประเด็นตาง ๆ 

5 อันดับ พบวา 
อันดับ 1 คือ การมีเอกสารประกอบวาระการประชุมทุกวาระ ( X =3.33) 
อันดับ 2 คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ อภิปรายตามประเด็นในวาระและใหขอเสนอแนะ   

เชิงสรางสรรค( X =3.27) 
อันดับ 3 คือ การมีรูปแบบการนําเสนอการชี้แจงแตละวาระ มีข้ันตอนและรายละเอียดที่ชัดเจน

( X =3.13) 
อันดับ 4 คือ เอกสารมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ( X =3.13) 
อันดับ 5 คือ วาระการประชุมไดผานการกลั่นกรองตามลําดับขั้นตอนกอนเขาประชุม          

( X =3.00) 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยฯ 

1. การนําเสนอเรื่องเขาที่ประชุมควรผานข้ันตอนอยางเปนระบบ อธิการบดี และหนวยงาน

คณะตาง ๆ ควรสงเร่ืองที่จะเขาประชุมสภาฯ ตามระยะเวลาที่เลขานุการกรรมการสภาฯ กําหนด 

2. เลขานุการกรรมการสภาฯ กล่ันกรอง ช้ีแจงและจัดวาระการประชุมใหชัดเจน สอดคลองกับ

เร่ืองที่เสนอ โดยใหความชัดเจนวาวาระใดเพื่ออนุมัติ วาระใดเพื่อพิจารณา หรือเพ่ือทราบ และบาง

วาระสามารถที่จะยุบรวมเปนเรื่องเดียวกัน เชน เร่ืองการประกันคุณภาพกับเรื่องการพัฒนาระบบและ

กลไกประกันคุณภาพ เปนตน เพ่ือเปนการประหยัดเวลา 
3. ฝายเลขานุการกรรมการสภาฯ ควรสรุปมติจากที่ประชุมใหชัดเจนขึ้น เนื่องจากบางมติ    

สรุปไดไมชัดเจนนัก 

4. ในการประชุมควรใชเอกสารประกอบใหนอยที่สุดเนื่องจากเอกสารประกอบการประชุมมาก 
จนเกินไป โดยสามารถจดัสงเปนแผนบันทึกขอมูล (CD/File) หรือผานชองทาง ขอความ หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (MS/E-Mail) ได  
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5. ควรปรับการดําเนินงานใหสอดคลองตามมติที่ประชมุ เชน จากการอางผลการประชุมสภาฯ   

ครั้งที่ 2/2553 ที่จังหวดัระยอง ใหมีการแบงหนวยงานภายในของสวนงานอัญมณศีาสตรออกมาใหมนั้น 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดรองขอใหรอคอย อยาเพ่ิงเร่ิมปฏิบัติแตปรากฏวา มีการดําเนินการจดัทําแผน
แบงหนวยงานภายในออกมาแลว เปนตน) 

6. ไมควรใหมกีารจัดการประชุมลับ เพราะคอนขางทําใหเกิดความแตกแยก ดังนัน้จงึควร

พิจารณาถึงความเหมาะสมของการประชุมลับวาสมควรหรือไม ควรคาํนึงถึงการบรหิารที่ทําใหเกิด

ประโยชนตอสวนรวมมหาวิทยาลัยฯ โดยไมมองประโยชนสวนตน 
7. ขอชมเชยการทํางานของ รศ.เทื้อน ทองแกว และคณะ 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

การประเมินความคิดเห็นตอกระบวนการประชุม เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาระบบ และกลไก

การประชุมใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

นําเสนอคาเฉล่ีย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และจัดอันดับโดยใชเกณฑดังตอไปนี้ 

      คาเฉลี่ย ( X )    ความหมาย 
1.00 – 1.50    ระดับความคิดเห็นนอย 

1.51 – 2.50    ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2.51 – 3.50    ระดับความคิดเห็นมาก 
3.50 – 4.00    ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

 

ตาราง 1 แสดงระดับผลการประเมินตนเองตอกระบวนการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

รายการประเมิน 

ระดับผลการประเมินตนเอง  

อันดับ X  S.D. แปลคา 

ระบบกอนการประชุม 

1.วาระการประชุมหลักเปนไปตามแผนการประชุม เชน แผนงบประมาณประจําป 

 
3.00 

 
0.73 

 

มาก 6 

2. วาระการประชุมไดผานการกลั่นกรองตามลําดับขั้นตอนกอนเขาประชุม 3.00 0.52 มาก 5

3. มีการจัดวาระที่ตรงกับอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย เชน เรื่องแจงเพ่ือทราบหรือ 

เรื่องพิจารณา (พ.ร.บ. มร.2547 มาตรา 18) 

2.53 0.72 มาก 11 

4. สงเอกสารลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 7 วัน 2.93 0.93 มาก 8 

5. มีเอกสารประกอบวาระการประชุมทุกวาระ 3.33 0.60 มาก 1

6. เอกสารมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน 3.13 0.62 มาก 4 

รวม 2.99 0.74 มาก 1

ระบบระหวางการประชุม 

7. มีรูปแบบการนําเสนอการชี้แจงแตละวาระ มีขั้นตอนและรายละเอียดที่ชัดเจน 

 
3.13 

 
0.34 

 

มาก 
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8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปรายตามประเด็นในวาระและใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรค 3.27 0.68 มาก 2

9. มีการสรุปมติท่ีประชุมในแตละวาระถูกตอง ตรงประเด็นและชดัเจน  3.00 0.73 มาก 6

10. ระยะเวลาการประชุมเปนไปตามกําหนด 2.20 0.65 ปานกลาง 12 

รวม 2.90 0.75 มาก 2

ระบบหลังการประชุม 

11. มีการใหแนวทางปฏิบัติจากมติท่ีประชุมในแตละวาระ 

 
2.60 

 
0.80 มาก 

 
10 

12. มีรายงานผลการติดตามในครั้งท่ีผานมา 2.80 0.75 มาก 9 

รวม 2.70 0.78 มาก 3

รวมทั้งหมด 2.91 0.76 มาก -
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จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีความคิดเห็นตอกระบวนการประชุม 

โดยรวมในระดับมาก ( X =2.91) และมีระดับความคิดเห็นตอระบบการประชุมในระดับมากทุกระบบ

เรียงตามลําดับ ไดแก ระบบกอนการประชุม ( X =2.99) ระบบระหวางการประชุม ( X =2.90) และ

ระบบหลังการประชุม ( X =2.70) 

เมื่อพิจารณา ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรียงอันดับตามประเด็นตาง ๆ 

5 อันดับ พบวา 
อันดับ 1 คือ การมีเอกสารประกอบวาระการประชุมทุกวาระ ( X =3.33) 
อันดับ 2 คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ อภิปรายตามประเด็นในวาระและใหขอเสนอแนะเชิง

สรางสรรค( X =3.27) 
อันดับ 3 คือ การมีรูปแบบการนําเสนอการชี้แจงแตละวาระ มีข้ันตอนและรายละเอียดที่ชัดเจน

( X =3.13) 
อันดับ 4 คือ เอกสารมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ( X =3.13) 
อันดับ 5 คือ วาระการประชุมไดผานการกลั่นกรองตามลําดับขั้นตอนกอนเขาประชุม( X =3.00) 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
1. การนําเสนอเรื่องเขาที่ประชุมควรผานข้ันตอนอยางเปนระบบ อธิการบดี และหนวยงาน

คณะตาง ๆ ควรสงเร่ืองที่จะเขาประชุมสภาฯ ตามระยะเวลาที่เลขานุการกรรมการสภาฯ กําหนด 

2. เลขานุการกรรมการสภาฯ กล่ันกรอง ช้ีแจงและจัดวาระการประชุมใหชัดเจน สอดคลองกับ

เร่ืองที่เสนอ โดยใหความชัดเจนวาวาระใดเพื่ออนุมัติ วาระใดเพื่อพิจารณา หรือเพ่ือทราบ และบาง

วาระสามารถที่จะยุบรวมเปนเรื่องเดียวกัน เชน เร่ืองการประกันคุณภาพกับเรื่องการพัฒนาระบบและ

กลไกประกันคุณภาพ เปนตน เพ่ือเปนการประหยัดเวลา 
3. ฝายเลขานุการกรรมการสภาฯ ควรสรุปมติจากที่ประชุมใหชัดเจนขึ้น เนื่องจากบางมติ    

สรุปไดไมชัดเจนนัก 

4. ในการประชุมควรใชเอกสารประกอบใหนอยที่สุดเนื่องจากเอกสารประกอบการประชุมมาก 
จนเกินไป โดยสามารถจัดสงเปนแผนบันทึกขอมูล (CD/File) หรือผานชองทาง ขอความ หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (MS/E-Mail) ได  
5. ควรปรับการดําเนินงานใหสอดคลองตามมติที่ประชมุ เชน จากการอางผลการประชุมสภาฯ   

ครั้งที่ 2/2553 ที่จังหวดัระยอง ใหมีการแบงหนวยงานภายในของสวนงานอัญมณศีาสตรออกมาใหมนั้น 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดรองขอใหรอคอย อยาเพ่ิงเร่ิมปฏิบัติแตปรากฏวา มีการดําเนินการจดัทําแผน
แบงหนวยงานภายในออกมาแลว เปนตน) 

6. ไมควรใหมกีารจัดการประชุมลับ เพราะคอนขางทําใหเกิดความแตกแยก ดังนัน้จึงควร

พิจารณาถึงความเหมาะสมของการประชุมลับวาสมควรหรือไม ควรคาํนึงถึงการบรหิารที่ทําใหเกิด

ประโยชนตอสวนรวมมหาวิทยาลัยฯ โดยไมมองประโยชนสวนตน 
7. ขอชมเชยการทํางานของ รศ.เทื้อน ทองแกว และคณะ 


