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บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 (ประเมินตนเอง) 

ที่มา วัตถุประสงค์ และผลการประเมิน 

           สภามหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเป็น
ประจ าทุกปี โดยยึดตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการจัด
ประเมิน โดยครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ควบรวมเวลา 
1 ปี 9 เดือน เรียกว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 
2563–2564 (ประเมินตนเอง)” ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
โดยส่งแบบประเมินไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 และเก็บรวบรวม กุมภาพันธ์ ถึง 
มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน จ านวน 30 ท่าน 
เป็นผู้ตอบแบบประเมิน จากการจัดส่งแบบประเมินฯ มีผู้ตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 100  

วัตถุประสงค์การประเมินฯ เพื่อ (1) ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีความ
สอดคล้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ (2) สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา 
และอุปสรรค (3) น าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินมี  3 ตอน 
ให้กลุ่มเป้าหมายท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคะแนนการประเมินที่ตรงความคิดเห็นมากที่สุด 
มีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ คือ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 
และมีข้อค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้เขียนข้อเสนอแนะ ได้ผลการประเมินฯ สรุปดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย ปี 2560 คะแนนเฉลี่ย ปี 2561 คะแนนเฉลี่ย ปี 2562 คะแนนเฉลี่ย ปี 2563-
2564

1) กระบวนการท างานสภามหาวิทยาลัย 2) การประชุมสภามหาวิทยาลัย

3) ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั คะแนนเฉลี่ยรวม

กราฟแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 
เปรียบเทียบสถิติการประเมิน 5 ปี ตั้งแต่ 2560 2561 2562 และ 2563-2564 
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ข้อเสนอแนะ สรุปจากค าถามปลายเปิด 

ชื่นชมการท างานแม้เป็นปีท่ีต้องเผชิญกับCOVID-19 แต่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การน าของนายก
สภามหาวิทยาลัย-อธิการบดี และคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน รวมท้ังทีมงาน ได้พยายามปฏิบัติหน้าท่ีตามยุทธศาสตร์ 
ฯลฯ ท่ีผ่านการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยด้วยดี  • การเสนอให้สภามหาวิทยาลัยใช้กลไกของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วย Transform ให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวและเน้น
สัมฤทธิผล โดยยึดตัวอย่างแบบภาคธุรกิจมากขึ้น  • การเสนอพิจารณาบริหารผลประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นเงินส่วนหนึ่ง (ไม่เกินกรอบในนโยบายการลงทุน) มาใช้ในกิจกรรมพัฒนาธุรกิจ และลงทุนใ น 
Start up ซึ่งเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หรือเกิดจากนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างความมัง่
คั่งจากนวัตกรรม และ Tech Business   • เสนอการเสวนาด้านยุทธศาสตร์แบบ Focus Group ระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยและทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เห็นภาพและเป้าหมายท่ีตรงกัน รวมถึงวางระบบการติดตามได้
อย่างเหมาะสม • ด้านการศึกษา เสนอการแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก การเชิญ Guest 
Speaker ระดับโลกมาให้แรงบันดาลใจแก่นักศึกษา เตรียมการเรียนการสอนในยุค Metaverse เพื่อประโยชน์ของ
การเรียนรู้ในระยะยาว และการผลิตบัณฑิตมาตอบโจทย์ความต้องการของเอกชนในส่วนต่าง ๆ รวมถึง 
• การเสนอให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มี  “กลุ่มพัฒนานโยบาย” ท าหน้า ท่ี (1) จับประเด็นส าคัญ
ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการสภามหาวิทยาลัย น าไปพัฒนาเป็นนโยบาย แล้วน ากลับเข้ามาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(2) สื่อสารนโยบาย ท่ีเป็นมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้เกิดความเข้าใจอย่างท่ัวถึงทุกองคาพยพขององค์กร
(3) ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อช่วยแก้ไขอุปสรรคขัดข้องให้ปฏิบัติได้ และ (4) ประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย เป็นข้อมูลป้อนกลับสู่สภามหาวิทยาลัย ให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมนโยบาย ให้ได้ผลดีเพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณภาพจาก https://mahidol.ac.th/photo-contest-2561/ 
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 (ประเมินตนเอง) 

ช่วงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
.................................................. 

สภามหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ประเมินตนเอง) ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2554 โดยยึดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 เป็นส าคัญ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี โดยครั้งล่าสุด จัดการ
ประเมินฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้น าเสนอรายงานและผ่านมติรับทราบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 558 เมื่อวันท่ี 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 (ประเมินตนเอง) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับบทบาท อ านาจหน้าท่ี และเป็นไปตามกฎหมาย

กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
2. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค
3. เพื่อน าข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานยิ่งขึ้น 

แนวคิดและวิธีการประเมิน 
การประเมิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) สืบค้นข้อมูลการประเมินสภาของมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่าง
2) ทบทวนข้อมูลผลการประเมินฯ จากปีท่ีผ่านมา และ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินผล
3) ก าหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีจะให้ความคิดเห็น เพื่อจัดท าแบบประเมินท่ีเหมาะสม
4) พัฒนาข้อค าถามแบบประเมิน ตามกระบวนการต่าง ๆ โดยน าหลักเกณฑ์การประเมิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.  2557 และมติสภามหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2558 
พัฒนาเป็นแบบประเมินปี 2559-2562 และล่าสุด ปี 2563-2564 โดยเพิ่มข้อมูลเชิงประจักษ์ตามผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัยในแต่ละปี 

5) จัดส่งแบบประเมินใหก้ลุ่มเป้าหมายท าการประเมิน
6) เพิ่มเติมการจัดท าแบบประเมินออนไลน์ผ่านทางระบบ Microsoft Office 365 MU เพื่ออ านวยความสะดวกและลดการ

สัมผัสเอกสาร ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
7) รวบรวมแบบประเมิน ลงรหัส ตรวจสอบข้อมูล และลงข้อมูลท่ีได้รับจากการตอบแบบประเมินฯ ทุกชุดในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
8) วิเคราะห์ผลการประเมินฯ เชิงสถิติและเนื้อหา โดยเปรียบเทียบผลคะแนนรายข้อค าถาม ตามกลุ่มผู้ประเมิน และสรุป

สถิติเปรียบเทียบผลการประเมินฯ 5 ปีย้อนหลัง (ต้ังแต่ 2560 2561 2562 และ 2563-2564) และจัดท าเป็นรายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ผลการประเมินฯ เชิงสถิติ และ เชิงเน้ือหา โดยเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล าดับ 

9) น าแจ้งเพื่อทราบต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน รวมจ านวนท้ังหมด 30 ท่าน 

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 16 ท่าน 

2. กลุ่มผู้บริหารระดับคณบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง จ านวน  8  ท่าน 

3. กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน  6  ท่าน 

ระยะเวลาของการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ครั้งนี้  เป็นการประเมิน ควบรวมเวลา 1 ปี 9 เดือน เรียกว่า 
“การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2563–2564 (ประเมินตนเอง)” เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ช่วงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้ด าเนินการน าส่งแบบประเมินฯ 
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2565  

หมายเหตุ ช่วงเวลาของการประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัยมหิดล ใน 4 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2559 - 2562) โดยส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการในช่วงกลางปี ซึ่งสอดคล้องกับการครบปีท่ีกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับโปรดเกล้าฯ 
(ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่) ต่อมาปี พ.ศ. 2563 กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดปัจจุบัน ได้รับโปรดเกล้าฯ เมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2563 จึงปรับช่วงเวลาในการประเมิน ให้สอดคล้องกับการครบปี ท่ีกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับโปรดเกล้าฯ แ ละ 
เพื่อสอดคล้องกับการท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและน าเสนอภาระหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 563 วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อกระชับเวลาการด าเนินการประเมินฯ (ในรอบ
ประเมินปีต่อไป จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงมกราคม - ธันวาคม ของปีนั้น ๆ)  

ผลทีไ่ด้รับ 

1. ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล

2. การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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วิธีการแปลผล 

การประเมินนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ให้ผู้ท าแบบประเมิน ท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคะแนนการประเมิน 
ที่ตรงกับความเห็นของผู้ท าแบบประเมินมากที่สุด มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับความคิดเห็น คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด นอกจากนี้ มีข้อค าถามแบบปลายเปิดในตอนท้ายของแต่ละตอน เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขียน
ข้อเสนอแนะ 

    ระดับความเห็น  5   =  มากที่สุด 

ระดับความเห็น  4   =  มาก 

    ระดับความเห็น  3   =  ปานกลาง 

    ระดับความเห็น  2   =  น้อย 

    ระดับความเห็น  1   =  น้อยที่สุด  

  การแปลความหมายของคะแนน  ดังนี้   

มากที่สุด  =  4.51 – 5.00   คะแนน 

    มาก   =  3.51 – 4.50   คะแนน 

    ปานกลาง  =  2.51 – 3.50   คะแนน 

    น้อย   =  1.51 – 2.50   คะแนน 

    น้อยที่สุด  =  น้อยกว่า 1.50 คะแนน 
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สรุปสาระส าคัญผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหดิล ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 

 (ประเมินตนเอง) 

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

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 
พ.ศ. 2563-2564 (ประเมินตนเอง) จากการจัดส่งแบบประเมินฯ ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนท้ังหมด 30 ท่าน  
มีผู้ตอบกลับ จ านวน 30 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้  

 
 

ประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

แบบประเมินตนเอง  

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ส่ง 
(ท่าน) 

ตอบกลับ 
(ท่าน) 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 16 16 100.00 

กลุ่มผู้บริหารระดับคณบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 8 8 100.00 

กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ประจ า 6 6 100.00 

รวม 30 30 100.00 
 

ประเด็นหลักในการประเมินฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก และข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ ได้แก่ 
 

1. กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย  (6 ข้อ) 

2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย    (6 ข้อ) 

  3. ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย   (8 ข้อ)  
 

จากการส ารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน 30 ท่าน สรุปผลการประเมินฯ โดยมีผล 
การวิเคราะห์ ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ย ประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม 6 ข้อ ดังนี้ 

(คะแนนเฉลี่ย 4.49 = มาก, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD = 0.47) 

 

 

 

หัวข้อประเมิน 

      ระดับคะแนนความคิดเห็น (เต็ม 5 คะแนน) 
   ค่าร้อยละ = 

จ านวนผู้ประเมิน ÷ จ านวนผู้ประเมินทั้งหมด × 100  
N = 30 

(จ านวนผู้ประเมินจริง) 

ค่า 
เฉล่ีย 

SD แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ระบุ 

1.1 สภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม และท างานอย่าง
เกื้อกูลกัน (Synergy) กับมหาวิทยาลัย 

76.6 

(23) 

23.3 

(7) 

0 0 

 

 

0 0 4.76 0.43 มาก
ที่สุด 

1.2 สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามนโยบาย ข้อแนะน า และมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 

60.0 

(18) 

30.0 

(9) 

10.0 

(3) 

0 0 0 4.50 0.68 มาก 

1.3 สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการติดตามและประเมิน  
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย ข้อแนะน า และมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

46.6 

(14) 

40.0 

(12) 

13.3 

(4) 

0 0 0 4.33 0.71 มาก 

1.4 สภามหาวิทยาลัยมีกลไก ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบการ
บริหารงานและความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

50.0 

(15) 

40.0 

(12) 

6.6 

(2) 

3.3 

(1) 

0 

 

0 4.36 0.76 มาก 

1.5 สภามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหลักสตูร
ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

43.3 

(13) 

43.3 

(13) 

10.0 

(3) 

0 0 3.3 

(1) 

4.34 0.66 มาก 

1.6 สภามหาวิทยาลัยมีระบบการแต่งตั้งและถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทีโ่ปรง่ใสและเป็นธรรม 

66.6 

(20) 

30.0 

(9) 

3.3 

(1) 

0 

 

0 0 4.63 0.55 มาก

ที่สุด 

ประเด็นที่ 1 กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย 
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จากตารางที่ 1.1 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม 6 ข้อ พบว่าระดับ
ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
คะแนนเฉล่ียรวม 4.49 (SD = 0.47) จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับข้อท่ีได้คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด  
3 ล าดับแรก คือ ล าดับที่ 1 คะแนนเฉล่ีย 4.76 (SD = 0.43) ได้แก่ ข้อ 1.1 สภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และ
ท างานอย่างเกื้อกูลกัน (Synergy) กับมหาวิทยาลัย ล าดับที่ 2 คะแนนเฉล่ีย 4.63 (SD = 0.55) ได้แก่ ข้อ 1.6 สภามหาวิทยาลัยมี
ระบบการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  ล าดับที่ 3 คะแนนเฉล่ีย 4.50  (SD = 0.68) 
ได้แก่ ข้อ 1.2 สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามนโยบาย ข้อแนะน า และมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้ กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย ข้อท่ีได้คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.33 (SD = 0.71) 
ได้แก่ ข้อ 1.4 สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการติดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย ข้อแนะน า และมติ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตารางท่ี 1.2 คะแนนเฉลี่ย ประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย สรุปตามกลุ่มผู้ประเมิน ดังนี้ 
 

 

กลุ่มผู้ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ความคิดเห็น 
คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5 คะแนน) 

 

SD 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 4.51 0.47 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มผู้บริหารฯ 4.36 0.57 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานฯ 4.61 0.34 
 

จากตารางที่  1.2 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย สรุปตามกลุ่มผู้ประเมิน 
ผลการประเมินฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ท้ัง 3 กลุ่ม พบว่า กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ กลุ่มคณาจารย์ประจ าและ
ผู้ปฏิบัติงานฯ มีความเห็นท่ีใกล้เคียงกัน คือ ให้คะแนนอยู่ในระดับ มากท่ีสุด โดย กรรมการสภาฯ กลุ่มคณาจารย์ประจ าและ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้คะแนนมากที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.61 (SD = 0.34) กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้คะแนนเฉลี่ย 4.51  
(SD = 0.47) และ กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้บริหารฯ ใหค้ะแนนน้อยที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.36 (SD = 0.57) 
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ตารางที่ 1.2.1 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม ตามกลุ่มผู้ประเมิน ดังนี้ 
 

 

หัวข้อประเมิน 

ระดับคะแนนความคิดเห็น เต็ม 5 คะแนน  
(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน SD) 

(การแปลผลคะแนน) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้บริหารฯ 

 

คณาจารย์ฯ 

คะแนน
เฉลี่ย

ภาพรวม 

(แปลผล) 

 

SD 

1.1 สภามหาวิทยาลยัมีองค์ประกอบที่เหมาะสม และท างาน
อย่างเก้ือกูลกัน (Synergy) กับมหาวิทยาลยั 

4.87 

(0.34) 

(มากที่สุด) 

4.62 

(0.51) 

(มากที่สุด) 

4.66 

(0.51) 

(มากที่สุด) 

4.76 

(มาก
ที่สุด) 

0.43 

1.2 สภามหาวิทยาลยัมีกลไกการก ากับดูแลให้มหาวิทยาลยั
ด าเนินการตามนโยบาย ข้อแนะน า และมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัอย่างเปน็ระบบ 

4.68 

(0.60) 

(มากที่สุด) 

4.12  

 (0.83) 

(มาก) 

4.50 

(0.54) 

(มาก) 

4.50 

(มาก) 

0.68 

1.3 สภามหาวิทยาลยัมีกลไกการติดตามและประเมิน  
ผลการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย ข้อแนะน า และ
มติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.43 

(0.72) 

(มาก) 

4.00 

(0.75) 

(มาก) 

4.50 

(0.54) 

(มาก) 

4.33 

(มาก) 

0.71 

1.4 สภามหาวิทยาลยัมีกลไก ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบการ
บริหารงานและความเสีย่งของมหาวิทยาลยั การใช้จ่ายงบ 
ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

4.25 

 (0.85) 

(มาก) 

4.37 

(0.74) 

(มาก) 

4.66 

(0.51) 

(มากที่สุด) 

4.36 

(มาก) 

0.76 

1.5 สภามหาวิทยาลยัมีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

4.18 

(0.65) 

(มาก) 

4.42 

(0.78) 

(มาก) 

4.66 

(0.51) 

(มากที่สุด) 

4.34 

(มาก) 

0.66 

1.6 สภามหาวิทยาลยัมีระบบการแต่งตั้งและถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 

4.62 

(0.61) 

(มากที่สุด) 

4.62 

(0.51) 

(มากที่สุด) 

4.66 

(0.51) 

(มากที่สุด) 

4.63 

(มาก
ที่สุด) 

0.55 
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จากตารางที่ 1.2.1 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม ตามกลุ่ม 
ผู้ประเมิน พบว่า กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 4.87 (SD = 0.34) ได้แก่ ข้อ 1.1 สภา
มหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และท างานอย่างเกื้อกูลกัน (Synergy) กับมหาวิทยาลัย และ ให้คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 
4.18 (SD = 0.65) ได้แก่ ข้อ 1.5 สภามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

ด้านกรรมการสภาฯ กลุ่มผู้บริหารฯ ให้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 4.62 (SD = 0.51) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1.1 สภา
มหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และท างานอย่างเกื้อกูลกัน (Synergy) กับมหาวิทยาลัย และ ข้อ 1.6 สภามหาวิทยาลัยมี
ระบบการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ให้คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 4.00 
(SD = 0.75) ได้แก่ ข้อ 1.3 สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการติดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย 
ข้อแนะน า และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านกรรมการสภาฯ กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานฯ ให้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 4.66 (SD = 0.51) เท่ากัน
จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1.1 สภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และท างานอย่างเกื้อกูลกัน (Synergy) กับมหาวิทยาลัย 
ข้อ 1.4 สภามหาวิทยาลัยมีกลไก ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบการบริหารงานและความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ข้อ 1.5 สภามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และ ข้อ 1.6 สภามหาวิทยาลัยมีระบบการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ี
โปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนั้น ให้คะแนนเฉลี่ย 4.50 โดยกรรมการสภาฯ กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานฯ เป็นกลุ่มท่ีให้
คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ในประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย 
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  ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ 1 กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย 
สรุปจากข้อค าถามแบบปลายเปิด ดังนี้ 

 
 

 สภามหาวิทยาลัยมีการ Council Visit เป็นเรื่องดีมาก ได้ยินปัญหาหรือค าติชมจากอาจารย์ได้ดี 
 มีระบบการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม แต่โจทย์ท่ีส าคัญ

ไม่น้อยไปกว่ากัน คือ ท าอย่างไรให้ได้คนที่ effective 
 ด้านการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย เสนอการติดตามเชิงรุกและอ านวยความสะดวกให้ส่วนงาน

ด าเนินงานได้ 
 ด้านการยื่นเสนอเพื่อการพิจารณาการแต่งต้ังการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัยมี

ระบบการติดตามเชิงรุกต่อเรื่องท่ีเสนอไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ว่ากระบวนการพิจารณาการแต่งต้ัง อยู่ในขั้นตอนใด 
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ตารางท่ี 2.1 คะแนนเฉลี่ย ประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม 6 ข้อ ดังนี้ 

(คะแนนเฉลี่ย 4.59 = มากที่สุด, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD = 0.42) 

 

 

 

หัวข้อประเมิน 

      ระดับคะแนนความคิดเห็น (เต็ม 5 คะแนน) 
   ค่าร้อยละ = 

จ านวนผู้ประเมิน ÷ จ านวนผู้ประเมินทั้งหมด × 100  
N = 30 

(จ านวนผู้ประเมินจริง) 

ค่า 
เฉล่ีย 

SD แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่ระบุ 

2.1 การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 53.3 

(16) 

43.3 

(13) 

0 3.3 

(1) 

 

 

0 0 4.46 0.68 มาก 

2.2 ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยรวมและการใช้เวลา

อภิปรายในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ 

60.0 

(13) 

30.0 

(14) 

10.0 

(2) 

0 3.3 

(1) 

0 

0 4.26 0.86 มาก 

2.3 รายงานการประชุมมีความถกูต้อง 70.0 

(21) 

23.3 

(7) 

6.6 

(2) 

0 0 0 4.63 0.61 มาก

ที่สุด 

2.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

อย่างเต็มที่ และให้ข้อคิดเห็นทีเ่ปน็ประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย 

83.3 

(25) 

16.6 

(5) 

0 0 0 

 

0 4.83 0.37 มาก

ที่สุด 

2.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่เป็น

อย่างดี และได้รับข้อมูลที่ครบถว้น เพียงพอต่อการพิจารณาให้

ข้อคิดเห็นหรอืการตัดสินใจ 

56.6 

(17) 

43.3 

(13) 

0 0 0 0 4.56 0.50 มาก

ที่สุด 

2.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและเข้าประชุมสภา

มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

80.0 

(24) 

20.0 

(6) 

0 0 

 

0 0 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 

ประเด็นที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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จากตารางที่ 2.1 พบว่า ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉล่ียรวม 4.59 (SD = 0.42) จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับ
ข้อท่ีได้คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ล าดับที่ 1 คะแนนเฉล่ีย 4.83 (SD = 0.37) ได้แก่ ข้อ 2.4 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี และให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และเป็ นรูปธรรมต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ล าดับที่ 2 คะแนนเฉล่ีย 4.80 (SD = 0.40) ได้แก่ ข้อ 2.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ
และเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการเก็บสถิติ ตั้งแต่ เมษายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564 
กรรมการสภาสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 94.27 แสดงสถิติผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ร้อยละ 53.90 และ ผู้เข้า
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 40.37 ลาประชุมร้อยละ 5.73 ล าดับที่ 3 คะแนนเฉล่ีย 4.63 (SD = 0.61) ได้แก่ ข้อ 2.3 
รายงานการประชุมมีความถูกต้อง โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง ครบถ้วน จากการ
เก็บสถิติ ต้ังแต่ เมษายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยมีการแก้ไข 1 ครั้ง 

 นอกจากนี้ ระดับคะแนนความคิดเห็นประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อท่ีได้คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ีย 4.26 (SD = 0.86) ได้แก่ ข้อ 2.2 ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยรวมและการใช้เวลา
อภิปรายในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาพิจารณาเรื่องท่ีส าคัญ ๆ อย่างเต็มท่ี 
และจากการเก็บสถิติการเลิกประชุม ต้ังแต่ เมษายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564 ใช้เวลารวมเฉลี่ย 3.32 ชั่วโมง/การประชุม (ใช้เวลา
ประชุมลดลง 14 นาที เมื่อเปรียบเทียบสถิติ ปี 2562 ท่ีใช้เวลาเฉลี่ย 3.46 ชั่วโมง) โดยสถิติเลิกประชุม เร็วท่ีสุด เวลา 15.45 น. และ  
ช้าที่สุด เวลา 17.56 น.  

 

 ตารางท่ี 2.2 คะแนนเฉลี่ย ประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปตามกลุ่มผู้ประเมิน ดังนี้ 
 

 

กลุ่มผู้ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ความคิดเห็น 
คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5 คะแนน) 

 

SD 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 4.54 0.46 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มผู้บริหารฯ 4.60 0.44 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานฯ 4.72 0.31 
 

จากตารางที่ 2.2 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปตามกลุ่มผู้ประเมิน ได้แก่ กรรมการสภาฯ  
ทุกกลุ่ม มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน คือ ให้คะแนนอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ท้ังนี้ กรรมการสภาฯ กลุ่มคณาจารย์
ประจ าและผู้ปฏิบัติงานฯ ให้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉล่ีย 4.72 (SD = 0.31)  กลุ่มผู้บริหารฯ ให้คะแนนเฉลี่ย 4.60 (SD = 0.44) 
และ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนเฉลี่ย 4.54 (SD = 0.46)  
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ตารางท่ี 2.2.1 คะแนนเฉลี่ย ประเด็นการประชมุสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม ตามกลุ่มผู้ประเมิน ดังนี้ 
 

 

หัวข้อประเมิน 

ระดับคะแนนความคิดเห็น เต็ม 5 คะแนน  
(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน SD) 

(การแปลผลคะแนน) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้บริหารฯ 

 

คณาจารย์ฯ 

คะแนน
เฉลี่ย

ภาพรวม 

(แปลผล) 

 

SD 

2.1 การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความ

เหมาะสม 

4.31 

(0.79) 

(มาก) 

4.50 

(0.53) 

(มาก) 

4.83 

(0.40) 

(มากที่สุด) 

4.46 

(มาก) 

0.68 

2.2 ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยรวมและการใช้

เวลาอภิปรายในแต่ละวาระอย่างมปีระสทิธิภาพ 

4.18 

(1.04) 

(มาก) 

4.25  

 (0.70) 

(มาก) 

4.50 

(0.54) 

(มาก) 

4.26 

(มาก) 

0.86 

2.3 รายงานการประชุมมีความถูกต้อง 4.56 

(0.62) 

(มากที่สุด) 

4.62 

(0.74) 

(มากที่สุด) 

4.83 

(0.40) 

(มากที่สุด) 

4.63 

(มากที่สุด) 

0.61 

2.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

อย่างเต็มที่ และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อ

การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย 

4.87 

 (0.34) 

(มากที่สุด) 

4.75 

(0.46) 

(มากที่สุด) 

4.83 

(0.40) 

(มากที่สุด) 

4.83 

(มากที่สุด) 

0.37 

2.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่

เป็นอย่างดี และได้รบัข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพจิารณาให้

ข้อคิดเห็นหรือการตดัสนิใจ 

4.56 

(0.51) 

(มากที่สุด) 

4.62 

(0.51) 

(มากที่สุด) 

4.50 

(0.54) 

(มาก) 

4.56 

(มากที่สุด) 

0.50 

2.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและเข้าประชุม

สภามหาวิทยาลัยอยา่งสม่ าเสมอ 

4.75 

(0.44) 

(มากที่สุด) 

4.87 

(0.35) 

(มากที่สุด) 

4.83 

(0.40) 

(มากที่สุด) 

4.80 

(มากที่สุด) 

0.40 
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จากตารางที่  2 .2.1 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม ตามกลุ่มผู้ประเมิน 
พบว่า กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 4.87 (SD = 0.34) ได้แก่ ข้อ 2.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี และให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมาย  ท้ังนี้ ให้คะแนนต่่าสุด คะแนนเฉลี่ย 4.18 (SD = 1.04) ข้อ 2.2 ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยรวมและการ
ใช้เวลาอภิปรายในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ 

กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้บริหารฯ ให้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 4.87 (SD = 0.35) ได้แก่ ข้อ 2.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ให้ความส่าคัญและเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ ท้ังนี้ ให้คะแนนต่่าสุด คะแนนเฉลี่ย 4.25 (SD = 0.70) ข้อ 2.2 
เช่นเดียวกับ กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยรวมและการใช้เวลาอภิปรายในแต่
ละวาระมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ กรรมการสภาฯ กลุ่มคณาจารย์ประจ่าและผู้ปฏิบัติงานฯ ให้คะแนนสูงสุด จ่านวน 4 ข้อเท่ากัน โดยให้คะแนน
เฉลี่ย 4.83 (SD = 0.40) ได้แก่ ข้อ 2.1 การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม ข้อ 2.3  รายงานการ
ประชุมมีความถูกต้อง ข้อ 2.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี และให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย และ ข้อ 2.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความส่าคัญและเข้า
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่่าเสมอ นอกจากนี้ กรรมการสภาฯ กลุ่มคณาจารย์ประจ่าและผู้ปฏิบัติงานฯ ให้คะแนนต่่าสุด 
จ่านวน 2 ข้อเท่ากัน คะแนนเฉลี่ย 4.50 (SD = 0.54) ได้แก่ ข้อ 2.2 ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยรวมและการใช้เวลา
อภิปรายในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และ กลุ่มผู้บริหารฯ และ ข้อ 2.5 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีเป็นอย่างดี และได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นหรือการตัดสินใจ 
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  ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สรุปจากข้อค าถามแบบปลายเปิด ดังนี้ 

 
 

 วาระท่ีเข้าสู่ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีการกลั่นกรองอย่างดี และประธานสามารถก ากับ
การประชุมได้ดีมาก 

 ขอให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเสนอในแต่ละวาระ  
ให้ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือจนเป็นท่ีเข้าใจกันแล้วจึงน าเข้าสู่ระเบียบวาระของท่ีประชุมสภาฯ  
เพื่อสามารถรักษาเวลาในการประชุมสภาฯ  

 การน าเสนอวิสัยทัศน์ของส่วนงาน ควรเน้นการด าเนินงานตามแผนงาน และ Performance 
Agreement (PA) มากกว่าการแสดง "วิสัยทัศน์"  

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระเร่ืองเสนอเพื่อทักท้วง และเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ หากไม่มี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านใดอภิปราย โดยเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่ต้องอ่านให้
ฟังทั้งหมดทุกวาระ เพื่อกระชับเวลาในการประชุม 

 เสนอให้กรรมการสภาฯ ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่ีมีต่อสังคม ก าหนดจุดยืนในเชิงรุก อันเป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติและสังคม  
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ตารางท่ี 3.1 คะแนนเฉลี่ย ประเด็นผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม 8 ข้อ ดังนี้ 

(คะแนนเฉลี่ย 4.43 = มาก, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD = 0.44) 

 

 

 

หัวข้อประเมิน 

      ระดับคะแนนความคิดเห็น (เต็ม 5 คะแนน) 
   ค่าร้อยละ = 

จ านวนผู้ประเมิน ÷ จ านวนผู้ประเมินทั้งหมด × 100  
N = 30 

(จ านวนผู้ประเมินจริง) 

ค่า 
เฉล่ีย 

SD แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ระบุ 

ด้านยุทธศาสตร ์

3.1 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัย
ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานและพัฒนา 
ไปในทิศทางที่ก าหนด 

50.0 

(15) 

36.6 

(11) 

10.0 

(3) 

 

0 0 3.3 

(1) 

4.41 0.68 มาก 

3.2 สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการทบทวนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

50.0 

(15) 

40.0 

(12) 

10.0 

(3) 

0 0 0 4.40 0.67 มาก 

ด้านบริหารทัว่ไป (ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน) 

3.3 สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และอนุมัติ ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย ที่
เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม ธรรมาภิบาล สร้างขวัญ ก าลังใจ รับฟัง
ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์และความคล่องตวั 
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยั 

66.6 

(20) 

30.0 

(9) 

0 3.3 

(1) 

 

0 0 4.60 0.67 มาก
ที่สุด 

 

3.4 มหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถว้นตามอ านาจ หน้าที่ใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ตามมติสภามหาวิทยาลัย และข้อแนะน าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 

60.0 

(18) 

36.6 

(11) 

0 3.3 

(1) 

 

0 0 4.53 0.68 มาก
ที่สุด 

ด้านการศึกษา การวิจัย 

3.5 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลยัและเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาประเทศ 

40.0 

(12) 

53.3 

(16) 

6.6 

(2) 

 

0 0 0 4.33 0.60 มาก 

ประเด็นที่ 3 ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
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จากตารางที่ 3.1 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม 8 ข้อ พบว่า ระดับ
คะแนนความคิดเห็น ประเด็นผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ีย 4.43 (SD = 
0.44) จากคะแนนเต็ม 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ล าดับที่ 1 
คะแนนเฉล่ีย 4.60 (SD = 0.67) ได้แก่ ข้อ 3.3 สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และอนุมัติ ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นไป
ด้วยความเป็นธรรม ธรรมาภิบาล สร้างขวัญ ก าลังใจ รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์และความคล่องตัว  
ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ล าดับที่ 2 คะแนนเฉล่ีย 4.53 (SD = 0.68) ได้แก่ ข้อ 3.4 มหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตาม
อ านาจ หน้าท่ีใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ตามมติสภามหาวิทยาลัย และข้อแนะน าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรายงานผลอย่างเป็นระบบ ล าดับที่ 3 คะแนนเฉล่ีย 4.43 (SD = 0.56) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3.6 สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย  และ ข้อ 3.7 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการ
พิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 

 

หัวข้อประเมิน (ต่อ) 

      ระดับคะแนนความคิดเห็น (เต็ม 5 คะแนน) 
   ค่าร้อยละ = 

จ านวนผู้ประเมิน ÷ จ านวนผู้ประเมินทั้งหมด × 100  
N = 30 

(จ านวนผู้ประเมินจริง) 

ค่า 
เฉล่ีย 

SD แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ระบุ 

ด้านการศึกษา การวิจัย (ต่อ) 

3.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการด้านวจัิย
ของมหาวิทยาลัย 

46.6 

(14) 

50.0 

(15) 

3.3 

(1) 

 

0 0 0 4.43 0.56 มาก 

ด้านการเงิน 
3.7 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพิจารณากลั่นกรอง ให้
ข้อเสนอแนะทศิทางการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

46.6 

(14) 

50.0 

(15) 

3.3 

(1) 

 

0 

 

0 0 4.43 0.56 มาก 

ด้านทรัพยากรบุคคล 

3.8 สภามหาวิทยาลัยวางนโยบายหลักเกณฑ์ และก าหนดกลไก การ
สรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพเข้ามาบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

36.6 

(11) 

56.6 

(17) 

6.6 

(2) 

 

0 0 0 4.30 0.59 มาก 
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ท้ังนี้ ระดับคะแนนความคิดเห็นผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ท่ีได้คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด โดยได้คะแนนเฉลี่ย 
4.30 (SD = 0.59) ได้แก่ ข้อ 3.8 สภามหาวิทยาลัยวางนโยบายหลักเกณฑ์ และก าหนดกลไก การสรรหาทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ศักยภาพเข้ามาบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 

ตารางที่ 3.2 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปตามกลุ่มผู้ประเมิน ดังนี ้
 

 

กลุ่มผู้ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ความคิดเห็น 
คะแนนเฉล่ีย 

(เต็ม 5 คะแนน) 

 

SD 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 4.40 0.42 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มผู้บริหารฯ 4.34 0.50 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานฯ 4.62 0.44 
 

จากตารางที่ 3.2 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปตามรายกลุ่ม ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ กลุ่มผู้บริหารฯ มีความเห็นไปในทิศทางใกล้เคียงกัน โดยให้คะแนนอยู่ในระดับ มาก ท้ังนี้ 
กรรมการสภาฯ กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานฯ ให้คะแนนสูงที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.62 (SD = 0.44) กรรมการสภาฯ  
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนเฉลี่ย 4.40 (SD = 0.42) และ กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้บริหารฯ ให้คะแนนน้อยที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.34 
(SD = 0.50) 

 

ตารางที่ 3.2.1 คะแนนเฉล่ีย ประเด็นผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม ตามกลุ่มผู้ประเมิน ดังนี ้
 

 

 

หัวข้อประเมิน 

ระดับคะแนนความคิดเห็น เต็ม 5 คะแนน  
(ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน SD) 

(การแปลผลคะแนน) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

ผู้บริหารฯ 

 

คณาจารย์ฯ 

คะแนน
เฉล่ีย

ภาพรวม 

(แปลผล) 

 

SD 

ด้านยุทธศาสตร ์

3.1 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้
มหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานและพัฒนา 
ไปในทิศทางที่ก าหนด 

4.46 

(0.63) 

(มาก) 

4.25 

(0.88) 

(มาก) 

4.50  

(0.54) 

(มาก) 

4.41 

(มาก) 

0.68 

3.2 สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการทบทวนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

4.43 
(0.62) 
(มาก) 

4.25 
(0.70) 
(มาก) 

4.50 
(0.83) 
(มาก) 

4.40 

(มาก) 

0.67 
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หัวข้อประเมิน (ต่อ) 

ระดับคะแนนความคิดเห็น เต็ม 5 คะแนน  
(ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน SD) 

(การแปลผลคะแนน) 

 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

ผู้บริหารฯ 

 

คณาจารย์ฯ 

คะแนน
เฉล่ีย

ภาพรวม 

(แปลผล) 

 

SD 

ด้านบริหารทัว่ไป (ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน) 

3.3 สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และอนุมัติ ข้อบังคับ/ประกาศ
มหาวิทยาลัย ที่เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม ธรรมาภิบาล  
สร้างขวัญ ก าลังใจ รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพื่อประโยชนแ์ละความคล่องตวัในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยั 

4.56 

(0.81) 

(มากท่ีสุด) 

4.50 

(0.53) 

(มาก) 

4.83  

(0.40) 

(มากท่ีสุด) 

4.60 
(มากที่สุด) 

0.67 

3.4 มหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตามอ านาจ หน้าที่ใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ตามมติสภามหาวิทยาลัย และ
ข้อแนะน าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

4.43 
(0.81) 
(มาก) 

4.62 
(0.51) 

(มากท่ีสุด) 

4.66 
(0.51) 

(มากท่ีสุด) 

4.53 
(มากที่สุด) 

0.68 

ด้านการศึกษา การวิจัย 

3.5 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาประเทศ 

4.25 
(0.57) 
(มาก) 

4.25 
(0.70) 
(มาก) 

4.66 
(0.51) 

(มากที่สุด) 

4.33 
(มาก) 

0.60 

3.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 
ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 

4.43 
(0.51) 
(มาก) 

4.37 
(0.74) 
(มาก) 

4.50 
(0.54) 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

0.56 

ด้านการเงิน 

3.7 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพิจารณากลั่นกรอง ให้
ข้อเสนอแนะทศิทางการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.37 
(0.50) 
(มาก) 

4.25 
(0.70) 
(มาก) 

4.83 
(0.40) 

(มากที่สุด) 

4.43 
(มาก) 

0.56 

ด้านทรัพยากรบุคคล 

3.8 สภามหาวิทยาลัยวางนโยบายหลักเกณฑ์ และก าหนดกลไก 
การสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีศกัยภาพเข้ามาบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

4.25 
(0.57) 
(มาก) 

4.25 
(0.46) 
(มาก) 

4.50 
(0.83) 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

0.59 
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จากตารางที่ 3.2.1 คะแนนเฉล่ีย ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย สรุปรายค าถาม ตามกลุ่มผู้ประเมิน  
พบว่า กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 4.56 (SD = 0.81) ข้อ 3.3 สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และ
อนุมัติ ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ธรรมาภิบาล สร้างขวัญ ก าลังใจ รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และ ให้คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 4.25 (SD = 0.57) 
จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3.5 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการศึกษาท่ีตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ และ ข้อ 3.8 สภามหาวิทยาลัยวางนโยบายหลักเกณฑ์ และก าหนดกลไก การสรรหาทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพเข้ามา
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้บริหารฯ ให้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 4.62 (SD = 0.51) ข้อ 3.4 มหาวิทยาลัยท าพันธกิจ
ครบถ้วนตามอ านาจ หน้าท่ีใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ตามมติสภามหาวิทยาลัย และข้อแนะน าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลอย่างเป็นระบบ และ ให้คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 4.25 (SD = 0.88) ข้อ 3.1 
สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานและพัฒนาไปในทิศทางท่ีก าหนด 

นอกจากนี้ กรรมการสภาฯ กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานฯ ให้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 4.83 (SD = 0.40) 
จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3.3 เช่นเดียวกับ กรรมการสภาฯ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และอนุมัติ ข้อบังคับ/
ประกาศมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ธรรมาภิบาล สร้างขวัญ ก าลังใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ประโยชน์และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และ ข้อ 3.7 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพิจารณากลั่นกรอง 
ให้ข้อเสนอแนะทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ให้คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 4.50 (SD = 
0.83) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3.2 สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ และ ข้อ 
3.8 สภามหาวิทยาลัยวางนโยบายหลักเกณฑ์ และก าหนดกลไก การสรรหาทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพเข้ามาบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
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  ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ 3 ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
สรุปจากข้อค าถามแบบปลายเปิด ดังนี้ 

 
 

 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีความถูกต้องและโปร่งใส และผู้บริหารน ามาอภิปราย
ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จนมีผลลัพธ์ออกมาเป็นที่ถูกต้องและพอใจ 

 ควรมีกลไกประเมินผลหลักสูตรที่อนุมัติไปแล้ว และปิดหลักสูตรที่ไม่ตรงความต้องการของประเทศ
และผู้เรียน 

 เสนอให้สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีบทบาทมากขึ้น ในการก าหนดบทบาท จุดยืน หน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมอย่างชัดเจน และก าหนดเป็นนโยบาย และ ผลักดันให้การด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปตามที่วางไว้ 

  

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://mahidol.ac.th/photo-contest-2561/ 
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  ข้อเสนอแนะอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยควรด าเนินการ หรือปรับปรุง หรือได้รับการพัฒนา  
สรุปจากข้อค าถามแบบปลายเปิด ดังนี้ 

 
 

 ชื่นชมการท างานแม้เป็นปีที่ต้องเผชิญกับCOVID-19 แต่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การน าของนายกสภา
มหาวิทยาลัย-อธิการบดี และคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน รวมทั้งทีมงาน ได้พยายามปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ ฯลฯ  
ที่ผ่านการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยด้วยดี 

 เสนอสภามหาวิทยาลัยใช้กลไกของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วย Transform ให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวและเน้นสัมฤทธิผล โดยยึดตัวอย่างแบบภาคธุรกิจมากข้ึน 
 เสนอพิจารณาบริหารผลประโยชน์จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นเงินส่วนหนึ่ง (ไม่เกินกรอบในนโยบายการ
ลงทุน) มาใช้ในกิจกรรมพัฒนาธุรกิจ และลงทุนใน Start up ซึ่งเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย หรือเกิดจากนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสการสร้างความมั่งคั่งจากนวัตกรรม และ Tech Business ทั้งนี้ หากนโยบายการลงทุน
และบริหารสินทรัพย์ยังไม่มีประเด็นนี้ สภามหาวิทยาลัยมหิดลอาจจะพิจารณาให้มีขึ้น ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นนี้ 
อาจจะถูกก าหนดให้มีสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน กรอบของการลงทุน
ยงัแคบไป ไม่ได้จับต้องพลังทางการเงินซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนนวัตกรรม อ้างอิง -บริษัท Oxford Innovation 

 เสนอการเสวนาด้านยุทธศาสตร์แบบ Focus Group ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เห็น
ภาพและเป้าหมายที่ตรงกัน รวมถึงวางระบบการติดตามได้อย่างเหมาะสม 
 การแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก การเชิญ Guest Speaker ระดับโลกมาให้แรงบันดาลใจแก่
นักศึกษา เตรียมการเรียนการสอนในยุค Metaverse เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้ในระยะยาว การผลิตบัณฑิตมา
ตอบโจทย์ความต้องการของเอกชนในส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ Metaverse 
 เสนอให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มี“กลุ่มพัฒนานโยบาย” ท าหน้าที่ (๑) จับประเด็นส าคัญ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
สภามหาวิทยาลัย น าไปพัฒนาเป็นนโยบาย แล้วน ากลับเข้ามาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (๒) สื่อสารนโยบาย ที่เป็น
มติสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึงทุกองคาพยพขององค์กร (๓) ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย 
เพื่อช่วยแก้ไขอุปสรรคขัดข้องให้ปฏิบัติได้ และ (๔) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย เป็นข้อมูลป้อนกลับสู่สภา
มหาวิทยาลัย ให้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมนโยบาย ให้ได้ผลดีเพิ่มข้ึน   
 การอภิปรายหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์แผนงานที่ส าคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 การบริหารจัดการคลังยาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การติดตาม เพื่อให้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 

ขอขอบคุณภาพจาก https://mahidol.ac.th/photo-contest-2561/ 
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อภิปรายผลการประเมิน 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 (ประเมินตนเอง) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผล
การปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค และ เพื่อน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานยิ่งขึ้น โดยส ารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล จากคะแนน
เต็ม 5 ได้คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย 4.49 (SD = 0.42)  เพิ่มขึ้น 0.11 จากปี 2562 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 
(SD = 0.43) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินฯ ปี 2562 พบคะแนนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มประเด็น (ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ในทุก
ข้อค าถาม) 

ความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับ มาก จากคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.49 (SD = 0.42)  เพิ่มขึ้น 0.11 จากปี 2562 คะแนนเฉลี่ย 4.38 (SD = 0.43) โดยสรุปคะแนนเฉลี่ย ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้  
(1) กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย 4.49 (SD = 0.47) (2) การประชุมสภามหาวิทยาลัย 4.59 (SD = 0.42) และ (3) ผลการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 4.43 (SD = 0.44) สรุปด้วยแผนภาพดังต่อไปนี้ 
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ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบการประเมินฯ 5 ปี ต้ังแต่ปี 2560 2561 2562 และ 2563-2564 มีสถติิสรุปดังแผนภาพต่อไปนี ้ 

 

ผลการประเมิน ประเด็นที่  1 กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.49 (SD = 0.47) 
โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่า สภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม  และท างานอย่างเกื้อกูลกัน (Synergy) กับ
มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย อาทิ กฎหมาย การบริหารงานบุคคล การวิจัย 
การเงิน การศึกษา ธุรกิจ และเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้คะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด 4.76 (SD = 0.43) ส่วนกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย ที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.33 (SD = 0.71) 
ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการติดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย ข้อแนะน า และมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และ พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย
ไปในทิศทางใกล้เคียงกัน และทุกกลุ่ม ให้คะแนนในประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
มากกว่า 4.00 ในทุกข้อค าถาม) โดย กลุ่มคณาจารย์ประจ าและผู้ปฏิบัติงานฯ ให้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และ กลุ่มผู้บริหารฯ ให้คะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 
เปรียบเทียบสถิติการประเมิน 5 ปี ตั้งแต่ 2560 2561 2562 และ 2563-2564 
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ประเด็นที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉล่ียรวม 4.59 (SD = 0.42) โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี และให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย คะแนนเฉล่ียมากที่สุด 4.83 (SD = 0.37) และความคิดเห็นประเด็นการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ท่ีได้คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด 4.26 (SD = 0.86) ได้แก่ ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยรวมและการใช้เวลา
อภิปรายในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงประจักษ์ สภามหาวิทยาลัย ได้ใช้เวลาพิจารณาเรื่องท่ีส่าคัญ ๆ อย่างเต็มท่ี และ
ใช้เวลาประชุม รวมเฉลี่ย 3.32 ชั่วโมง/การประชุม สถิติการเลิกประชุมตั้งแต่ เมษายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564 เลิกประชุมเร็วท่ีสุด 
15.45 น. ช้าที่สุด 17.56 น. ท้ังนี้ พบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกกลุ่ม มีความเห็นประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดย กลุ่มคณาจารย์ประจ่าและผู้ปฏิบัติงานฯ ให้คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด และ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คะแนนเฉลี่ยน้อย
ท่ีสุด 

ประเด็นที่ 3 ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉล่ียรวม 4.43 (SD = 0.44) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย กับ 2 ประเด็นท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้คะแนนในประเด็นนี้ เฉลี่ย
น้อยท่ีสุด ทั้งนี้ เห็นว่า ด้านบริหารท่ัวไป (ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน) ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย
พิจารณา และอนุมัติ ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ธรรมาภิบาล สร้างขวัญ ก่าลังใจ รับฟังความเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยได้คะแนนเฉล่ียมากที่สุด 4.60 (SD 
= 0.67) ท้ังนี้ ระดับคะแนนความคิดเห็นผลการด่าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ด้านทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด 
4.30 (SD = 0.59) ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยวางนโยบายหลักเกณฑ์ และก่าหนดกลไก การสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพเข้ามา
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเมื่อเปรียบเทียบท้ัง 3 กลุ่ม พบว่า กรรมการสภาฯ ให้คะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาก โดย กลุ่มคณาจารย์
ประจ่าและผู้ปฏิบัติงานฯ ให้คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด และ กลุ่มผู้บริหารฯ ให้คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

สรุปภาพรวม การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2563-2564 (ประเมินตนเอง) 
ไดค้ะแนนเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ียภาพรวม 4.49 (SD = 0.42) จากคะแนนเต็ม 5 และ สรุปคะแนนเฉลี่ย 
น้อยท่ีสุด 3 ล่าดับแรก จากข้อค่าถาม จ่านวน 20 ข้อ ดังนี ้

ข้อ 2.2 ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยรวมและการใช้เวลาอภิปรายในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ  
                            คะแนนเฉล่ีย 4.26 (SD = 0.86) 

ข้อ 3.8 ด้านทรัพยากรบุคคล สภามหาวิทยาลัยวางนโยบายหลักเกณฑ์ และก่าหนดกลไก การสรรหาทรัพยากรบุคคล 
ท่ีมีศักยภาพเข้ามาบริหารงานของมหาวิทยาลัย     คะแนนเฉล่ีย 4.30 (SD = 0.59) 

ข้อ 1.3  สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการติดตามและประเมิน ผลการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย ข้อแนะน่า และ
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ    คะแนนเฉล่ีย 4.33 (SD = 0.71) 
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 ประเด็นที่ 1 กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย 

 สิ่งที่ด าเนินการ และจะพัฒนาต่อไป ได้แก่ 
 Council Visit นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิทยาลัย ได้รู้จัก รบัฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใกล้ชิดกบั

ทุกส่วนงานมากขึ้น  
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร : นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้พบปะหารือกับทุกส่วนงาน ในทุก 2 ปี  เพื่อท าความรู้จักและประมวลผล
ความส าเร็จ เป้าหมาย แผนด าเนินการ ตลอดจนอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของแต่ละส่วนงาน เพื่อท าให้เห็นภาพรวมใน
ปัจจุบันของทั้งส่วนงานและของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางนโยบายและก าหนดเป้าหมาย ในอนาคตที่ชัดเจน ท าให้เกิดการบูร
ณาการทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะน ามหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็น 1 ใน 100 “มหาวิทยาลัยระดับโลก” นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและรับฟังผลการด าเนินงานของส่วนงาน (University  
 Council Visit) คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 สิงหาคม 2564 แบบ New Normal ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเข้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทราบผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายและแผนการด าเนินการ (2563-2564) ที่ 38 ส่วนงาน ได้เสนอไว้ในการเยี่ยมชม ครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2562 ถึง 
มกราคม 2563) โดยแต่ละส่วนงาน ประเมินผลงานตนเองเป็น 5 ระดับ (2) เพื่อทราบเป้าหมายในการด าเนินงานอีก 2 ปี
ข้างหน้า (2565-2566) (3) เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และ (4) เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาส่วนงานดียิ่งขึ้น รวม 41 ส่วนงาน (เข้าถึงข้อมูลได้จากhttps://uc.mahidol.ac.th/council-visit/) 

 เพิ่มความส าคัญของรายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยย้ายจากวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ มาอยู่ในวาระเรื่อง
สืบเนื่อง ตั้งแต่มกราคม 2559 เป็นต้นมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตามประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานในวาระแจ้งเพื่อทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน และ ตั้งแต่สิงหาคม 2564 ได้ปรับ การแจ้ง มาอยู่
ในระเบียบวาระที่ 3 วาระเร่ืองสืบเนื่อง ซึ่งเป็นวาระล าดับต้นของการประชุม โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานแจ้ง
ต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าการติดตามมติสภาฯ ในแต่ละเรื่องอยู่ในกระบวนการใด ทั้งนี้ เน้นรายงานผลการด าเนินงานและเร่ืองที่มี
ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบความคืบหน้าการติดตามมติสภาฯ 

 การประสานอย่างใกล้ชิดเพื่อสื่อสารการท างานและผลงานด้านต่าง ๆ ร่วมกับฝ่ายบริหาร  
 การประสานและติดตามข้อมูลเชิงนโยบายกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายบริหาร จัดท าเป็นปฏิทินเรื่อง

เสนอเชิงนโยบาย ก าหนดเป็นแผนการน าเสนอรายปี ทุกเดือน มีการติดตามงานเชิงนโยบาย โดยด าเนินการเชิงรุก 
 การติดตามการท างาน 9 คณะกรรมการก ากับและดูแลนโยบายด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่มี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยท างานร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ โดยทุกคณะกรรมการ จะน าเสนอนโยบายและผล
การด าเนินงาน ในวาระเร่ืองเสนอเชิงนโยบาย ปี 2565 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและร่วมกันเสนอแนะแนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 

 

การพัฒนาการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รวบรวมสิ่งที่พัฒนา ปรับปรุง และปฏิบัติแล้ว ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

ในรอบป ีพ.ศ. 2563-2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ 

 

https://uc.mahidol.ac.th/council-visit/
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 ประเด็นที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 สิ่งท่ีด าเนินการ และจะพัฒนาต่อไป ได้แก่ 

 ด้านระเบียบวาระ ผ่านการกลั่นกรองทุกวาระ และได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการสภาฯ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย  
มีการประชุมร่วมกับทีมส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อร่วมกันพิจารณากลันกรองระเบียบวาระ 

 ด้านข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา ตั้งแต่มกราคม 2561 เป็นต้นมา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินภารกิจ
ติดตามเอกสารประกอบวาระ อย่างชัดเจน เพื่อให้ตรงเวลาตามตารางก าหนดวาระการประชุม และก าหนดวันส่งเอกสารฯ  
ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.uc.mahidol.ac.th/ โดยส านักงานสภาฯ ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการจัดท า
อย่างมีมาตรฐาน มีรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระที่ครบถ้วน และสามารถส่งให้กรรมการสภาฯ พิจารณาล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม 1 สัปดาห์ เพื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา  และ มีข้อมูลที่ส่งผ่าน E-mail และ
โปรแกรม LINE กลุ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย (link เอกสารประกอบการประชุม) โดยจัดส่งก่อนการประชุมสภาฯ ล่วงหน้า 
1 วัน และส่งอีกครั้งในช่วง 10.00 น. ในวันประชุมสภาฯ พร้อมวาระลับ ก่อนการประชุมสภาฯ 

 การเพิ่มความกระชับเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ หากไม่มีกรรมการสภาฯ 
ท่านใดอภิปราย เลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจะไม่ได้ อ่านให้ฟังทั้งหมดทุกวาระ เพื่อกระชับเวลาในการประชุม  
โดยเร่ิมปฎิบัติ ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา 

 สถิติการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพิ่มสูงขึ้น  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 
พร้อมคู่ขนานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ท าให้เอ้ืออ านวยต่อการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
ทุกท่าน ดังปรากฏตามสถิติการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 94.27  
จากการเก็บสถิติ ตั้งแต่ เมษายน 2563 ถึง ธันวาคม 2564 แสดงสถิติผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ร้อยละ 53.90 และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 40.37 
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 ประเด็นที่ 3 ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

สิ่งที่ด าเนินการ และจะพัฒนาต่อไป ได้แก่

 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เพื่อการเสริมความเข้มแข็ง และให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 51/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เพื่อเป็นการเสริมความเข้มแข็ง และให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มาตรา 24 (17) โดยน าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของ อธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในการนี้ คุณมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการประเมินฯ โดยศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วม
เป็นกรรมการประเมินฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวน 3 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี จะรายงานผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระเรื่องเสนอเชิงนโยบาย ในวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน และ การเชิญหัวหน้าส่วนงานน าเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ แผนการด าเนินงานต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

   สภามหาวิทยาลัย ได้เรียนเชิญ หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทุกท่าน น าเสนอวิสัยทัศน์ยุทธศาสตรและแผนด าเนินงาน 
ของแต่ละสว่นงาน ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 555 เมื่อวันที่ 15 
เมษายน พ.ศ. 2563 ให้น าเสนอผ่าน VDO Clip เวลาไม่เกิน 10 นาที และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 
562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ให้น าเสนอเนื้อหาต่อไปนี้ (1) แนะน าส่วนงาน (2) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส (3) ผลงาน 
(KPIs) ตาม Performance Agreement (4) การเปรียบเทียบ (Benchmark) (5) แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (Strategy) 
(6) แผนการด าเนินงาน (Action Plan) และ (7) ข้อความส าคัญจากส่วนงาน (Key message) สิ่งที่ส่วนงานต้องการสื่อสารหรือ 
ต้องการการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย และ บทบาทของส่วนงานในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไป เป็น World Class 
University ตลอดจน การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และการพัฒนาประเทศ โดยให้มีเอกสารประกอบ ได้แก่ (1) 
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance Agreement)  และ (2) งบการเงิน (งบรายรับรายจ่าย และงบดุล) เพื่อ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถทราบข้อมูลพื้นฐานของส่วนงาน และ เสนอกลยุทธเพื่อการพัฒนาส่วนงานได้อย่างตรงเป้าหมาย

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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จัดท าโดย            ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหดิล 
ตรวจทาน           1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
                           นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

     2. รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ  
                           เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล      

                              3. รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ  
                                    รักษาการหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
                                 4. นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล 
                                    หัวหน้าส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย                        

วิเคราะห์ผล        นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน จันทร์ค า 
                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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 แบบประเมินผลการปฏบิัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2564 (ประเมินตนเอง) 
(ช่วงเวลา 1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

(โดยกรรมการสภามหาวทิยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ / โดยต าแหน่งฯ-ผู้บริหารฯ / คณาจารย์ประจ า-ผู้ปฏิบัติงานฯ) 
 

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

 

 

 สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยยึดตามอ านาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 เป็นส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือติดตาม
และประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนทบทวนบทบาทภาระหน้าที่และการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยตาม
บทบาทหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อันจะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ประเด็นหลักในการประเมิน  แบ่งเป็น 3 ตอน 
  ตอนที่ 1   กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย 
  ตอนที่ 2   การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ตอนที่ 3   ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค ำชี้แจง  แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคะแนนการประเมินที่ตรงกบั
ความเห็นของท่านมากที่สุด 
  ระดับความเห็น  5  =  มากท่ีสุด 

ระดับความเห็น  4  =  มาก 
  ระดับความเห็น  3  =  ปานกลาง 
  ระดับความเห็น  2  =  น้อย 
  ระดับความเห็น  1  =  น้อยที่สุด 
   

 กรุณาส่งแบบสอบถามประเมินตนเองฯ คืนที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยตรง หรือ  
     หรือทาง E-mail : tientip.sia@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 กรณีต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-849-6368   
     โทรศัพท์มือถือ 081-558-2579 
 

 

   

 

mailto:tientip.sia@mahidol.ac.th%20ภายใน
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ตอนที่ 1  กระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย 
 

หัวข้อประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
คะแนนการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.1 สภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม และ
ท างานอย่างเกื้อกูลกัน (Synergy) กับมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญหลากหลาย 
อาทิ กฎหมาย การบริหารงานบุคคล การวิจัย การเงิน การศึกษา ธุรกิจ 
และเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

     

1.2 สภามหาวทิยาลยัมีกลไกการก ากับดูแลใหม้หาวิทยาลัย
ด าเนินการตามนโยบาย ข้อแนะน า และมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบ 

มติสภามหาวิทยาลัยก าหนดผู้รับผิดชอบ มีกรอบระยะเวลาด าเนิน 
การที่ชัดเจน มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ 
ทุกเดือน 

     

1.3 สภามหาวิทยาลัยมีกลไกการติดตามและประเมิน  
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย ข้อแนะน า 
และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

Council Visit เยี่ยมทุกส่วนงาน (ไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง) เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของทุกส่วนงานอย่างใกล้ชิด และเกิดการ
ผสานพลังขับเคลื่อนและการพัฒนาแต่ละส่วนงาน โดยมีข้อเสนอแนะ
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ท างานเชิงรุก โดยมี
วาระเรื่องเสนอเชิงนโยบาย ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ติดตามการ
ท างานของฝ่ายบริหาร โดยเชิญ 1. อธิการบดีน าเสนอผลงานทุกไตรมาส 
และ 2. คณะกรรมการ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง น าเสนอนโยบายและผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัย รับทราบผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และมีข้อแนะน าทีเ่ป็นรูปธรรม 

     

1.4 สภามหาวิทยาลัยมีกลไก ก ากบัดูแล ตดิตาม
ตรวจสอบการบริหารงานและความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส  
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 
จัดประชุม ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม ตรวจสอบและตรวจทานผล
การปฏิบัติงานของศูนย์ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบเครือข่าย 
รายงานการเงิน และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง และ รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อสภาฯ 2 ครั้ง/ปี โดยมีผลการ
ปฏิบัติ งานที่ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่ท าให้แนวทางการ
ตรวจสอบฯ ง่ายขึ้น คงประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

     

1.5 สภามหาวิทยาลัยมรีะบบและกลไกการพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

     

1.6 สภามหาวิทยาลัยมรีะบบการแต่งตั้งและถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโปร่งใสและเป็น
ธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จัดประชุมอย่าง
น้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการของผู้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการและการก าหนดหลักเกณฑ์/
ข้อบังคับ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติอย่างเป็นระบบ 
10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการถอดถอน มีเพียงกรณีเป็นผู้ถูกงดการพิจารณา
ขอให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยห้ามมิให้เสนอขอต าแหน่ง
เป็นเวลา 5 ปี ตามข้อบังคับฯ ต าแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 12  

     

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในประเด็นกระบวนการท างานของสภามหาวิทยาลัย 
............................................................................................................................. ............................................................................. ............... 
................................................................................................................................................................... ......................................................  
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ตอนที่ 2  การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

หัวข้อประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
คะแนนการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2.1 การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมี
ความเหมาะสม 

กรรมการสภามหาว ิทยาล ัย ให ้ค วามส าค ัญต ่อการ
พิจารณาเรื่องเสนอเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และปรับ
เรื ่องการติดตามมติที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
จากวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ มาเป็นวาระเรื่องสืบเนื่อง 
ซึ่งเป็นวาระล าดับต้นของการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

     

2.2 ระยะเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยรวมและ
การใช้เวลาอภิปรายในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ 

สภามหาวิทยาลัย ได้ใช้เวลาพิจารณาเรื่องที่ส าคัญๆ อย่างเต็มที่ 
และใช้เวลาประชุม เปรียบเทียบสถิติ ปี 2562 เฉลี่ย 3.46 ช่ัวโมง 
ปี 2563-2564 ใช้เวลาลดน้อยลง เฉลี่ย 3.32 ช่ัวโมง (จากการ
เก็บสถิติ การเลิกประชุมตั้งแต่ เม.ย. 2563 ถึง ธ.ค. 2564  
เลิกเร็วท่ีสุด 15.45 น. เลิกช้าที่สุด 17.56 น.) 

     

2.3 รายงานการประชุมมีความถูกต้อง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
จากการเก็บสถิติ  ตั้ งแต่  เม.ย. 2563 ถึง ธ.ค. 2564  
การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ โดยมีการแก้ไข 1 ครั้ง  

     

2.4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่  และให้ข้อคิดเห็นที่ เป็น
ประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมาย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ฝ่ายบริหารอย่างเป็นรูปธรรมสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง เช่น การผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) กับการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

     

2.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่เป็นอย่างดี และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ
ต่อการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นหรือการตัดสินใจ 

แต่ละวาระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลประกอบเพียงพอ
ต่อการพิจารณา โดยศึกษาจากข้อมูลเชิงนโยบายที่จัดส่งให้
พิจารณาทาง E-Mail และ แฟ้มประชุมที่ส่งทางไปรษณีย์ 
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และ ข้อมูลที่ส่งผ่านทางโปรแกรม LINE 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (link เอกสารประกอบการ
ประชุม) โดยจัดส่งก่อนการประชุมสภาฯ ล่วงหน้า 1 วัน 
และส่งอีกครั้งในช่วง 10.00 น. ก่อนการประชุมสภาฯ   

     

2.6 กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและเข้า
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

กรรมการสภาสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 
94.27 จากการเก็บสถิติ ตั้งแต่ เม.ย. 2563 ถึง ธ.ค. 2564 
แสดงสถิติผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ร้อยละ 53.90 และ 
ผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 40.37 ลาประชุม
ร้อยละ 5.73 

     

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

............................................................................................................................. ................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. ................................ 
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ตอนที่ 3  ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

หัวข้อประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
คะแนนการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ด้านยุทธศาสตร์ 
3.1 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้
มหาวิทยาลยัประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานและพัฒนา 
ไปในทิศทางที่ก าหนด 

สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ
คณะกรรมการนโยบาย อาทิ การวิจัย การศึกษา ทรัพยากรบุคคล 
การบริหารสินทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย ธรรมาภิบาล 
จ ริ ย ธ ร ร ม  Marketing & Endowment Fund แ ล ะ  Digital 
Transformation ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธาน และฝ่ายบริหารแต่ละด้านเป็นกรรมการ เพื่อบูรณาการ
ท างาน และสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลยิ่งข้ึน 

     

3.2 สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการทบทวนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัอย่างสม่ าเสมอ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายบริหาร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ในการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) เมื่อวันที่ 1-2 ก.พ. 2563 
และจัดทุกปี โดยให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและวิธีการไปสู่  World Class University ผลการ
สัมมนา ท าให้เกิด Flagship Project  (เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงงดจัด Retreat  
ในปี 2564)  

     

ด้านบริหารทั่วไป (ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน) 
3.3 สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และอนุมัติ ข้อบังคับ/ประกาศ
มหาวิทยาลยั ที่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ธรรมาภิบาล  
สร้างขวญั ก าลังใจ รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลยั 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย   
ที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทาง
กฎหมายพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยมีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่ เกี่ ยวข้อง วิ เคราะห์ผลกระทบและน ามา
ประกอบการพิจารณาจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับ/ประกาศตั้งแต่ต้น
ทาง เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์ในการบังคับใช้
อย่างแท้จริง 

     

3.4 มหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตามอ านาจ หน้าที่ใน พ.ร.บ.
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550 ตามมติสภามหาวิทยาลัย และ
ข้อแนะน าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

มีระบบการติดตามการปฎิบัติตามมติที่ สภามหาวิทยาลัย  
มีมติหรือข้อเสนอแนะ และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนิน 
งานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย เช่น เรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
รายงานผลการบรหิารจัดการความเสีย่ง การตรวจสอบภายใน และ
มีการรายงานผลการด าเนินการตามมติสภาฯ ให้ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน 

     

ด้านการศึกษา การวิจัย 
3.5 มหาวิทยาลยัมีหลักสตูรการศึกษาที่ตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลยัและเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาประเทศ 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตร และอนุมัติการ
เปิดหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ประเทศ 

     

3.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 

กรรมการนโยบายและก ากับดูแลด้านการวิจัย เสนอแนะกลยุทธ์ 
ให้ทิศทาง และร่วมวางยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย 

     

ด้านการเงิน 
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3.7 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพิจารณากลั่นกรอง ให้
ข้อเสนอแนะทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
งบประมาณ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
มหาวิทยาลัยด้วยความละเอียดรอบคอบ 

     

ด้านทรัพยากรบุคคล 
3.8 สภามหาวิทยาลัยวางนโยบายหลักเกณฑ์ และก าหนด
กลไก การสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพเข้ามา
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล 
ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล และส่วนงานต้นแบบ จัดการประชุม
ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
ด า เนินการตามโครงการ Flagship Project (สร้าง Global 
Talents ด้านการวิจัย) และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

     

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในประเด็นผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 
............................................................................................................................. ........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 

 
 

กิจกรรม หรือ ประเด็นใด ที่สภามหาวิทยาลัยควรด าเนินการ หรือปรับปรุง หรือได้รับการพัฒนา 
 

............................................................................................................................. ........................................................................................

............................................................................................................................................................................... ...................................... 
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............................................................................................................................. ........................................................................................
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..................................................................................... ............................................................................................................................. ...
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      แบบ ปม.63-64 

6 

 

 
 
 
 

 
 
 

 




	1ปกหน้ารายงานประเมินตนเองสภาฯ 2563-2564
	2ปกใน และ สารบัญ
	3บทสรุปผู้บริหาร_รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล 2563-2564_update 7 June 2022
	4รายงานสรุปผลการประเมินตนเองสภาฯ 2563-2564_final
	5ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาฯ
	6แบบประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัยมหิดล 2563-2564_ok
	ปกหลังรายงานประเมินตนเองสภาฯ 2563-2564



