
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจ ของคณาจารยที่มีตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี ป พ.ศ.2553 มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจ ที่มีตอบทบาท

หนาที่ การกํากับดูแล และการกระจายอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ ในการ

ดําเนินงาน จากคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งส้ิน 145 คน   

 

สรุปผลการประเมินแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  

1.1 อายุของผูตอบแบบประเมิน พบวา คณาจารยสวนใหญมีอายุต่ํากวา35 ปคิดเปนรอยละ  

50.00 รองลงมา คืออายุระหวาง 36-45 ป คิดเปนรอยละ 24.31 และอายุระหวาง 46-55 ป คิดเปน

รอยละ 16.67  

1.2 สถานภาพ พบวา  คณาจารยสวนใหญมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สาย

วิชาการ) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.42 และขาราชการ คิดเปนรอยละ40.58 

  1.3 ตําแหนงทางวิชาการ  พบวา คณาจารยสวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารย   

มากที่สุดคิดเปนรอยละ 71.13 รองลงมาคือ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 22.53 และ 

รองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 6.34 

1.4 สังกัดคณะ พบวา คณาจารยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรคิดเปนรอยละ 32.41 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 14.48 และ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 11.03 

  

ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของคณาจารยที่มีตอสภามหาวิทยาลัย 

ผลการประเมิน พบวา คณาจารยที่ตอบแบบประเมินสวนใหญมีความคาดหวังตอบทบาทของ

สภามหาวิทยาลัยโดยรวมในระดับมาก ( X =4.23) แตมีความพึงพอใจตอบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

ในภาพรวมระดับปานกลาง ( X = 3.22) เมื่อเรียงอันดับความคาดหวังและความพึงพอใจในแตละดาน 

3 อันดับ พบวา  
อันดับ 1 คณาจารยมีความคาดหวังในดาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment)   

( X = 4.26) และมีความพึงพอใจในดานหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ( X = 3.28) 

อันดับ 2 คณาจารยมีความคาดหวังในดาน ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good 

governance)  ( X =4.24) และมีความพึ งพอใจในด านการกระจายอํ านาจการตั ดสิ น ใจ 

(Empowerment) ( X = 3.17) 

อันดับ 3 คณาจารยมีความคาดหวังในดาน หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย         

( X =4.22) และมีความพึงพอใจในดานระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance)  

( X = 3.15) 
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ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา

สภามหาวิทยาลัย 
 ปญหาอุปสรรค พบวา การใชอํานาจการบริหารโดยบุคคลเดียว ขาดการเปดรับฟงความ

ตองการหรือความคิดเห็นจากคณาจารยสวนใหญ  กรรมการสภาฯ บางคนใชความรูสึกสวนตัวในการ

ช้ีนําในเร่ืองตาง ๆ  ขาดการพิจารณาบนฐานขอมูลที่ถูกตองในหลายวาระที่สําคัญ ขาดการวิเคราะห 

สังเคราะห ขอมูลในบางกรณี เชน  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ซึ่งควรมีการทบทวนมากกวา     

1 ครั้ง  ขาดการชี้แจงรายละเอียดหรือขอมูลตาง ๆ ที่สําคัญ ใหผูที่เก่ียวของทราบโดยทั่วกัน เปนผลให

ความรวมมือในการดําเนินงาน ของบุคลากรในองคกรมีนอย ยังมีบางสวนที่มีทัศนคติตอการได

ผลประโยชนโดยไมเสียสละเพ่ือสวนรวมซึ่งมีผลตอการพัฒนาและยังมีขอจํากัดดานศักยภาพ 

วัฒนธรรมองคกร ทัศนคติตอการพัฒนา ธรรมาภิบาลสวนบุคคล สภาพแวดลอม วิถีชีวิต 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พบวา สภาฯ ควรวางบทบาทของตนใหชัดเจน และ

ปฏิบัติหนาที่ของตนเฉพาะในสวนที่เก่ียวของ สําหรับกระบวนการทํางานนั้นก็ควรใหเปนไปตามกลไก 

และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงานตางๆ เนื่องจากแตละหนวยงานจะเขาใจ

ในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน และมีวิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย

ของสภาฯ อยูแลว ซึ่งในการดําเนินการหรือการบริหารบางอยาง ไมจําเปนที่ตองลงมาดําเนินการเอง  

สภาฯ ควรกํากับนโยบายของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามนโยบายที่วางไว เพ่ือใหมหาวิทยาลัย       

มีศักยภาพมากยิ่งข้ึนทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยใหญ และจะไดผลิตบัณฑิตเพื่อชวยพัฒนาทองถ่ินให

เจริญยิ่งๆ ข้ึนไป   
ควรมีการกํากับการใชอํานาจหนาที่ของผูบริหารใหเหมาะสม สภาฯ ควรมีการตรวจสอบรวมใน

การดําเนินงาน เนื่องจากการตัดสินใจบางเรื่องของผูบริหารสูงสุด ใชเหตุผลสวนตัวคอนขางมากแมวา

จะมีผลในเชิงบวกก็ตาม แตควรตรวจสอบรวมเพื่อจะไดเปนไปตามเหตุผลอันควร  การพิจารณาตางๆ 

ควรมีการทบทวนใหรอบคอบ และวางตนเปนกลางคํานึงถึงผลประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยรวม ไม

เปดโอกาสใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขามามีอิทธิพลในการดําเนินงาน และสภามหาวิทยาลัยเองควรมีเวลา

ศึกษาอภิปรายแสดงความเห็นอยางพอเพียงกอนมีมติ  การดําเนินการบางอยางของสภามหาวิทยาลัย

ควรสะทอนภาพลักษณเชิงปฏิบัติที่โดดเดน ปฏิบัติไดจริง มิเปนเพียงนโยบายตอสายตาสาธารณชนและ

ควรมีผลงานตอเนื่อง ควรเปดรับขอมูลรอบดาน พรอมทั้งเปดโอกาสหรือช้ีแจงใหเจาของเรื่องในระดับ

หนวยปฏิบัติการ อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา รับทราบขอมูลดวยเพ่ือใหทราบทิศทางในการ

บริหารมหาวิทยาลัยและความคิดเห็นของกรรมการสภาฯ   
ควรกํากับดูแลใหเกิดความเปนธรรมสําหรับผูใตบังคับบัญชา ดูแลสิทธิประโยชนอันชอบธรรม

แกอาจารยพิเศษประจําทุกคณะ ในดานที่เก่ียวของ เชน การเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางการบริหาร  

ยกยองและสงเสริมผูที่ปฏิบัติงานดี เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  

ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก อายุ สถานภาพ ตาํแหนงทางวิชาการ และสังกัดคณะ

นําเสนอจาํนวนและรอยละ ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของคณาจารยผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
จํานวน 

(n =145) 

รอยละ

(100.00) 

อายุ ต่ํากวา 35 ป 72 50.00 

 36-45 ป 35 24.30 

 46-55 24 16.67 

 56 ปข้ึนไป           13 9.03

 ไมระบ ุ 1 - 

สถานภาพ ขาราชการ 56 40.58 

 พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 82 59.42

 ไมระบ ุ 7 - 

ตําแหนงทางวชิาการ อาจารย 101 71.13 

 ผูชวยศาสตราจารย 32 22.53 

 รองศาสตราจารย            9 6.34

 ไมระบ ุ 3 - 

สังกัดคณะ เทคโนโลยีการเกษตร 10 6.90 

 ครุศาสตร 12 8.28 

 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 47 32.41 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 16 11.03 

 นิตศิาสตร 4 2.76 

 วิทยาการจัดการ 21 14.48 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 12 8.28 

 วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 9.66 

 นิเทศศาสตร  9 6.21

 

จากตาราง 1 พบวาคณาจารยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวา 35 ปคดิเปนรอยละ 

50.00 รองลงมา คืออายุระหวาง 36-45 ป คดิเปนรอยละ 24.30 และอายุระหวาง 46-55 ป คิดเปน

รอยละ 16.67 สวนใหญมสีถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) มากที่สุด คดิเปนรอยละ 

59.42 และมตีําแหนงทางวชิาการเปนอาจารยมากที่สุดคิดเปนรอยละ 71.13 รองลงมา คือ ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 22.53 และ รองศาสตราจารย คดิเปนรอยละ 6.34 



    4  

สังกัดคณะ พบวา คณาจารยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรคิดเปนรอยละ 32.41 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 14.48 และ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 11.03 

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของคณาจารยที่มีตอ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

การประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีตอบทบาทหนาที่ การกํากับดูแล และการ

กระจายอํานาจของสภามหาวิทยาลัย นําเสนอคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และจัดอันดับโดยใชเกณฑดังตอไปนี้ 

 

      คาเฉลี่ย ( X )    ความหมาย 

1.00-1.50     ความคาดหวัง/ความพึงพอใจนอยที่สุด 

1.51-2.50   ความคาดหวัง/ความพึงพอใจนอย 

2.51-3.50   ความคาดหวัง/ความพึงพอใจปานกลาง 

3.51-4.50   ความคาดหวัง/ความพึงพอใจมาก 
4.51-5.00   ความคาดหวัง/ความพึงพอใจมากที่สุด 
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ตาราง 2 แสดงผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีตอบทบาทหนาที่ การกาํกับดแูล และการกระจายอาํนาจ

ของสภามหาวทิยาลัย แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลคาและจัดอันดบัความพึงพอใจ 
 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย X  
S.D. 

แปล

คา 

อันดับ

ความ

คาดหวัง

โดยรวม 

X  S.D. แปลคา 

อันดับ

ความ 

พึงพอใจ 

โดยรวม 

1. หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

1.1 ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของสภา

มหาวิทยาลัย 

4.21 0.93 มาก 11 3.23 1.27 ปานกลาง 6 

1.2 การกําหนดทิศทางยุทธศาสตรนโยบายและอนุมัติ

แผนของมหาวิทยาลัย 

4.28 0.91 มาก 3 3.23 1.22 ปานกลาง 6 

1.3 การออกกฎ ระเบียบประกาศและขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

4.17 0.92 มาก 15 3.24 1.25 ปานกลาง 4 

1.4 กํากับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.23 0.88 มาก 8 3.45 1.23 ปานกลาง 2 

1.5 อนุมัติใหปริญญา และประกาศนียบัตร 4.22 0.89 มาก 10 3.71 1.19 มาก 1 

1.6 การอนุมัติงบรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 4.17 0.92 มาก 15 3.21 1.28 ปานกลาง 8 

1.7 การแจงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยให

สาธารณชนทราบ 

4.23 1.02 มาก 8 3.13 1.34 ปานกลาง 11 

1.8 การกระจายอํานาจไปยังองคกรอํานาจรวมตามที่

กฎหมายกําหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่

เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ

และ/หรือคณะกรรมการอื่น 

4.25 0.93 มาก 5 3.06 1.32 ปานกลาง 16 

คาเฉลี่ยรวมดานที่ 1 4.22 0.81 มาก 3 3.28 1.13 ปานกลาง 1 

2. ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) 

2.1 การกํากับนโยบายและการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย 

4.21 0.84 มาก 11 3.20 1.25 ปานกลาง 9 

2.2 การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของ

ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน

และตกลงกันไวลวงหนา 

4.24 0.89 มาก 7 3.13 1.31 ปานกลาง 11 

2.3 การตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน  

4.20 0.88 มาก 14 3.24 1.18 ปานกลาง 4 

2.4 สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล   
เชน โปรงใส ตรวจสอบไดและการมีสวนรวม 

4.34 0.93 มาก 1 3.09 1.31 ปานกลาง 14 

คาเฉลี่ยรวมดานที่ 2 4.24 0.81 มาก 2 3.15 1.17 ปานกลาง 3 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

บทบาทของสภามหาวิทยาลัย X  
S.D. 

แปล

คา 

อันดับ

ความ

คาดหวัง

โดยรวม 

X  S.D. แปลคา 

อันดับ

ความ 

พึงพอใจ 

โดยรวม 

3. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) 

3.1  กระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความ 
รับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการที่เปนธรรม เชน  
การตั้งอนุกรรมการดําเนินการ เปนตน 

4.21 0.92 มาก 11 3.30 1.25 ปานกลาง 3 

3.2 การปรับปรุงกระบวนการ การดําเนินงานของสภา 
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
(Productivity)   

4.31 0.86 มาก 2 3.17 1.27 ปานกลาง 10 

3.3  การตัดสินใจที่ดี และมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ 4.26 0.97 มาก 4 3.07 1.32 ปานกลาง 15 

3.4 ในภาพรวมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
สามารถกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) 

4.25 0.96

  

มาก 5 3.13 1.30 ปานกลาง 11 

คาเฉลี่ยรวมดานที่ 3 4.26 0.87 มาก 1 3.17 1.20 ปานกลาง 2 

คาเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.23 0.81 มาก - 3.22 1.13 ปานกลาง - 

 
จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาคณาจารยที่ตอบแบบประเมินสวนใหญมีความคาดหวังตอบทบาท

ของสภามหาวิทยาลัยโดยรวม ในระดับมาก ( X =4.23) แตมีความพึงพอใจตอบทบาทของ          

สภามหาวิทยาลัยในภาพรวมระดับปานกลาง ( X = 3.22) เม่ือเรียงอันดับความคาดหวังและความ  

พึงพอใจในแตละดาน พบวา  
อันดับ 1 คณาจารยมีความคาดหวังในดาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment)  

( X = 4.26) และมีความพึงพอใจในดานหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ( X = 3.28) 

อันดับ 2 คณาจารยมีความคาดหวังในดาน ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good 

governance)  ( X =4.24) และมีความพึ งพอใจในด านการกระจายอํ านาจการตั ดสิ น ใจ 

(Empowerment) ( X = 3.17) 

อันดับ 3 คณาจารยมีความคาดหวังในดาน หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย         

( X =4.22) และมีความพึงพอใจในดานระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) 

( X = 3.15) 
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ความคาดหวังและความพึงพอใจจําแนกตามประเด็นยอย 

เม่ือพิจารณาความคาดหวังของคณาจารยจําแนกตามประเด็นยอย พบวา คณาจารยมีความ

คาดหวังในระดับมากทุกประเด็น เรียงอันดับความคาดหวัง 3 อันดับแรก พบวา  
อันดับ 1 มีความคาดหวังในประเด็น สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เชน 

โปรงใส ตรวจสอบไดและการมีสวนรวม ในระดับมาก ( X = 4.34) (แตมีความพึงพอใจในประเด็นนี้ระดับ

ปานกลาง ( X = 3.09) จัดอยูในอันดับที่ 14)  

อันดับ 2 คณาจารยมีความคาดหวังในประเด็น การปรับปรุงกระบวนการ การดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Productivity) ในระดับมาก ( X = 4.31) (แตมี

ความพึงพอใจในประเด็นนี้ระดับปานกลาง ( X = 3.17) จัดอยูในอันดับที่ 10)  
อันดับ 3 คณาจารยมีความคาดหวังในประเด็น การกําหนดทิศทางยุทธศาสตรนโยบายและอนุมัติ 

แผนของมหาวิทยาลัย  ในระดับมาก ( X = 4.28) แตมีความพึงพอใจในประเด็นนี้ระดับปานกลาง       

( X = 3.23) จัดอยูในอันดับ 6) 

 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของคณาจารยในภาพรวมจําแนกตามประเด็นยอย พบวา คณาจารย

มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเกือบทุกประเด็น มีเพียง 1 ประเด็น ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก 

และเมื่อเรียงอันดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก พบวา  
อันดับ 1 พึงพอใจในประเด็นการอนุมัติใหปริญญา และประกาศนียบัตร ( X = 3.71)  

อันดับ 2 พึงพอใจในประเด็น กํากับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ( X = 3.45)  
อันดับ 3 พึงพอใจในประเด็น กระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและดําเนินการที่เปนธรรม เชน การตั้งอนุกรรมการดําเนินการ เปนตน ( X = 3.30)  

 

 ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะ   

เพื่อพัฒนาสภามหาวิทยาลัย 
 ปญหาอุปสรรค 

1. การใชอํานาจการบริหารโดยบุคคลเดียว ขาดการเปดรับฟงความตองการหรือความคิดเห็น 

จากคณาจารยสวนใหญ 

2.  กรรมการสภาฯ บางคนใชความรูสึกสวนตัวในการชีน้ํา ในเรื่องตาง ๆ  

3. ขาดการพิจารณาบนฐานขอมูลที่ถูกตองในหลายวาระทีสํ่าคัญ ขาดการวิเคราะห สังเคราะห 

ขอมูลในบางกรณี เชน  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัตางๆ ควรมีการทบทวนมากกวา 1 ครั้ง 
4. ขาดการชี้แจงรายละเอียด หรือขอมูลตาง ๆ ที่สําคญั ใหผูที่เก่ียวของทราบโดยทั่วกัน เปน 

ผลใหความรวมมือในการดําเนินงาน ของบุคลากรในองคกรมีนอย 

5.  ยังมีบางสวนที่มีทัศนคตติอการไดผลประโยชน โดยไมเสียสละเพื่อสวนรวมซึ่งมีผลตอการ

พัฒนา 
6. ยังมีขอจํากัดดานศักยภาพ วัฒนธรรมองคกร ทัศนคตติอการพัฒนา ธรรมาภบิาลสวน

บุคคล สภาพแวดลอม วิถีชุมชน และสภาพภูมิศาสตร 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. สภาฯ ควรวางบทบาทของตนใหชัดเจน และปฏิบัติหนาที่ของตนเฉพาะในสวนที่เก่ียวของ 

สําหรับกระบวนการทํางานนั้นก็ควรใหเปนไปตามกลไก และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ

บุคลากรในหนวยงานตางๆ เนื่องจากแตละหนวยงานจะเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ

ตน และมีวิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค ตามนโยบายของสภาฯ อยูแลว ซึ่งในการดําเนินการ

หรือการบริหารบางอยาง ไมจําเปนที่ตองลงมาดําเนินการเอง 

2. สภาฯ ควรกํากับนโยบายของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามนโยบายที่วางไว เพ่ือให

มหาวิทยาลัยมีศักยภาพมากยิ่งข้ึนทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยใหญ  และจะไดผลิตบัณฑิตเพื่อชวยพัฒนา

ทองถ่ินใหเจริญยิ่งๆ ข้ึนไป 
3. ควรมีการกํากับการใชอํานาจหนาที่ของผูบริหารใหเหมาะสม สภาฯ ควรมีการตรวจสอบรวม

ในการดําเนินงาน เนื่องจากการตัดสนิใจบางเรื่องของผูบริหารสูงสุด ใชเหตุผลสวนตัวคอนขางมาก

แมวาจะมีผลในเชิงบวกก็ตาม แตควรตรวจสอบรวมเพื่อจะไดเปนไปตามเหตุผลอนัควร 
4. การพิจารณาตางๆ ควรมีการทบทวนใหรอบคอบ และวางตนเปนกลางคํานึงถึงผลประโยชน

ของมหาวิทยาลัยโดยรวม ไมเปดโอกาสใหบุคคลใดบุคลหนึ่งเขามีมีอิทธิพลในการดําเนนิงาน และสภา

มหาวิทยาลัยเองควรมีเวลาศึกษาอภิปรายแสดงความเห็นอยางพอเพียงกอนมีมต ิ

5. การดําเนินการบางอยางของสภามหาวิทยาลัยควรสะทอนภาพลักษณเชิงปฏิบัติทีโ่ดดเดน 

ปฏิบัตไิดจริง มิเปนเพียงนโยบาย ตอสายตาสาธารณชนและควรมีผลงานตอเนื่อง 
6. ควรเปดรับขอมูลรอบดาน พรอมทั้งเปดโอกาสหรือช้ีแจงใหเจาของเรื่องในระดับหนวย

ปฏิบัติการ อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา รับทราบขอมูลดวยเพื่อใหทราบทิศทางในการบริหาร

มหาวิทยาลัยและความคดิเหน็ของกรรมการสภาฯ 
7. กํากับดูแลใหเกิดความเปนธรรมสําหรับผูใตบังคบับัญชา ดูแลสิทธิประโยชนอันชอบธรรม

แกอาจารยพิเศษประจาํทุกคณะ ในดานที่เก่ียวของ เชน การเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางการบริหาร 

8. ยกยองและสงเสริมผูที่ปฏิบัติงานด ีเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
 

------------------------------------------------------------ 
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