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The objectives of this qualitative research were: (1) to study the current decision
making process of the Rajabhat Institute presidents, (2) to study tasks about which the
presidents made decisions directly or delegated administrators at lower levels to make such
decisions, and (3) to construct decision-making patterns of the Rajabhat Institute presidents
related to the tasks requiring direct decision making. Data was mainly collected through
questionnaires and in-depth unstructured interviews with the presidents of 36 Rajabhat
Institutes nationwide.
The results of the study were as following: The Rajabhat Institute presidents were
most likely to make decisions through committees or groups of staff. In some cases, the final
decisions were, however, made by the presidents themselves according to their authority and
responsibilities as restricted by rules, regulations and obligations. Lower level administrators
were sometimes delegated basic initiative decisions for tasks within their respective functions
and responsibilities. All types of decision made by the presidents relied significantly upon
information and data. The presidents made direct decisions mostly about personnel
administration and general administrative tasks relating to important policies and initiatives.
Other areas of decision making were assigned to subordinate levels according to
responsibilities and projects. Nine patterns of decision making of the Rajabhat Institute
presidents were constructed following the nine mock up situational themes used in
interviewing, these being: (1) selection of personnel to receive scholarships for studying
abroad, (2) offering master degree programmes at the Rajabhat Institute, (3) off campus
academic study of students, (4) restucturing of legal status of Rajabhat Institutes,
(5) consideration for annual payroll increase for faculty members and staffs, (6) admission
of students on a quality basis, (7) financial allocation of student tuition and fees,
(8) preparation for the host of the collegiate sporting leagues, and (9) selection of candidates
for the position of vice presidents and assistant presidents.
The following recommendations were made: A research and development institute
should be established at each Rajabhat Institute to serve as information source for all levels of
institutional administrators making decisions. Based on decision involvement and a share of
responsibilities, the presidents should delegate more authority and responsibilities to
administrators at levels of centres, offices and programmes. Besides this, the presidential
staffs need to knowledgeable and administratively competent in higher education. It is also
important that all types of personnel be prepared and trained to meet the standard of the to be
restructured institutes.
Department Higher Education
Field of Study Higher Education
Academic Year 2000
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