
 

 

รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ Google form โดยลิ้งค์ https://forms.gle/WDfH5vop3KYx3Eqc6 

จ านวนผู้ประเมิน     15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

จ านวนแบบสอบถามที่แจก   15 ฉบับ  

จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน   15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 

แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยที่ครอบคลุม 5 ประเด็น  ประกอบด้วย 60 ข้อ 

ประเด็นที่ 1  การปฏิบัติพันธกิจตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551  

1.1  การปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ (12 ข้อ) 

1.2  การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (10 ข้อ) 

1.3  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (5 ข้อ) 

ประเด็นที่ 2  การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบ (10 ข้อ) 

ประเด็นที่ 3  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (2 ข้อ) 

ประเด็นที่ 4  การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณให้บรรลุเป้าหมาย  

4.1  การก ากับติดตาม การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (3 ข้อ) 

4.2  การเอาใจใส่ ระมัดระวัง  (Duty of Care) (2 ข้อ) 

4.3  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัย (Duty of Loyalty) (3 ข้อ) 

4.4  การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม (Duty of 

Obedience) (2 ข้อ) 

4.5  การเปิดเผยข้อมูลต่อประชาคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา 

(Duty of Disclosure)  (1 ข้อ)  

ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (10 ข้อ) 

ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 



การให้คะแนนค าตอบ 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ก าหนดคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนประเมิน 

1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น 

2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย / มีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 

3 หมายถึง เห็นด้วย / มีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 

4 หมายถึง เห็นด้วยค่อนข้างมาก / มีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างมาก / มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 

ค านวณคะแนนการประเมิน 

ในส่วนของการวิเคราะห์ ได้วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามหาก

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงใด แสดงว่ามีความเห็นด้วยหรือด าเนินการ อยู่ในระดับนั้น โดยก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า เห็นด้วย หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความว่า ไมเ่ห็นด้วย หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 

ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายความว่า ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ภาพรวม 

 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ 

1.  การปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 

4.35 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการ
ด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

2.  การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย 
ข้อบังคับ และระเบียบ 

4.29 

3.  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.35 

4.  การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ทักษิณให้บรรลุเป้าหมาย 

4.51 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการ
ด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

5.  การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

4.49 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการ
ด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

ค่าเฉลี่ย 4.43 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการ
ด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

 

จากตาราง มีค่าเฉลี่ยรวมคือ 4.43 คะแนน ซึ่งมคีวามเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณให้บรรลุ
เป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย  (4.51) ซ่ึงเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบ มีค่าเฉลี่ย  (4.29) ซึ่งมีผลการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

 

 

 



สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

ตอนที่ 1  ประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นที่ 1 การปฏิบัติพันธกิจตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
1.1 การปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 (12 ข้อ) 

1.1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาวางนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยค านึงถึง
ความสอดคล้องกับแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงการ
อุดมศึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนอุดมศึกษา 

4.30 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.1.2 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยโดยค านึง
มหาวิทยาลัย 

4.47 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.1.3 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตร 4.60 
 

เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

1.1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความ
ต้องการของสังคมและประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ 

4.40 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนัน้อย่างดี 

1.1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษา และการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง 
การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา โดยค านึงถึงมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตร 
คุณภาพบัณฑิต และความต้องการของสังคมเป็นหลัก 
 
 

4.20 
 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1.1.6 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
ส านัก  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  โดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมและประโยชน์ที่
มหาวิทยาลัยจะได้รับ มหาวิทยาลัยจะได้รับ  

4.20 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.1.7 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  3.93 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.1.8 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกข้อบังคับระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงหลักความโปร่งใส และประโยชน์ที่
มหาวิทยาลัยจะได้รับ 

4.33 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.1.9 ท่านมีส่วนร่วมในการอนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายด้วยความ
รอบคอบ ค านึงถึงประสิทธิผลและความคุ้มค่าเป็นหลัก 

4.00 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.1.10 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี และใช้ผลจากการ
ประเมินเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

4.40 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.1.11 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

3.93 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.1.12 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

4.53 
 

เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 

 

 

 



จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1.1.3 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตร มีค่าเฉลี่ย (4.60) ซึ่งมีผลการประเมินเห็น

ด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ1.1.7 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อ 1.1.11 ท่านมีส่วนร่วมใน

การติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย (3.93) ซึ่งมีผลการ

ประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มกีารด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

 

ล าดับ หัวข้อประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1.2 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (10 ข้อ) 
1.2.1 ท่านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย 4.53 

 
เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

1.2.2 ท่านได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องส าคัญท่ีเกี่ยวกับทิศทาง กล
ยุทธ์และแผนงานของมหาวิทยาลัย 

4.22 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.2.3 ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอย่างอิสระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 4.33 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
บริหารไม่เป็นไปตามหลักการที่ดี หรือตามแผนกลยุทธ์ หรือตามงบประมาณท่ีก าหนด 

3.66 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.2.5 ท่านค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือซักถามและให้ค าแนะน ามากน้อยเพียงใด 4.46 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.2.6 ท่านเคยเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย
และตอบสนองพันธกิจทางสังคม 

4.26 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 



1.2.7 ท่านได้รับทราบปฏิทินการประชุมในแต่ละปีล่วงหน้าท าให้มีส่วนช่วยให้จัดสรรเวลามาประชุม
สะดวกยิ่งขึ้น 

4.53 
 

เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

1.2.8 ท่านคดิว่าบรรยากาศในการประชุมเอ้ืออ านวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
เต็มที่อย่างเป็นอิสระและไม่ถูกครอบง าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

4.33 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.2.9 ท่านตระหนักถึงความเป็นกลางและการมีความเป็นอิสระของตนในการพิจารณาและตัดสินใจลง
มติในแต่ละเรื่อง  ไม่โน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร ส่งผลให้คณะกรรมการโดยรวมมีความเป็น
กลางอย่างเหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ 

4.33 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

1.2.10 ท่านให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 4.53 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยมได้แก่ 

- ข้อ 1.2.1 ท่านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย 

- ข้อ 1.2.7 ท่านได้รับทราบปฏิทินการประชุมในแต่ละปีล่วงหน้าท าให้มีส่วนช่วยให้จัดสรรเวลามาประชุมสะดวกยิ่งขึ้น 

- ข้อ 1.2.10 ท่านให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1.2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่เป็นไป

ตามหลักการท่ีดี หรือตามแผนกลยุทธ์ หรือตามงบประมาณที่ก าหนด (3.66) ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มกีารด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

 

 
 
 



 
ล าดับ หัวข้อประเมิน 

 
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1.3 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (5 ข้อ)   
1.3.1 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยให้โอกาสแก่อธิการบดี และผู้บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายในที่ประชุม 
4.44 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน

เรื่องนั้นอย่างดี 
1.3.2 ท่านคิดว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับที่เหมาะสมกับฝ่ายบริหาร 4.46 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน

เรื่องนั้นอย่างดี 
1.3.3  ท่านคิดว่าอธิการบดีได้ขอค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยได้ตามต้องการ 4.33 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน

เรื่องนั้นอย่างดี 
1.3.4 ท่านคิดว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ขอค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยได้ตามต้องการ 4.86 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการใน

เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

1.3.5 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ฝ่ายบริหาร 

4.26 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ข้อ 1.3.4 ท่านคิดว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ขอค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยได้ตามต้องการ มีค่าเฉลี่ย (4.86) ซึ่งมีผล

การประเมินเห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1.3.5 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร (4.26) ซึ่งมีผลการประเมิน

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มกีารด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

 
 
 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นที่ 2  การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบ (10 ข้อ) 
2.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ

นโยบายมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองพันธกิจแก่สังคม 
4.40 

 
เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

2.2 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญ ๆ หรือข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและที่ได้
เริ่มด าเนินการ หรือ บรรลุผลเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

4.40 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

2.3 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเป็นรู้จักแพร่หลายต่อสาธารณชน 

4.33 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนางานวิจัยและ
คุณภาพการศึกษา 

4.20 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

2.5 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4.33 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

2.6 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีมีความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี หัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

4.33 
 

เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

2.7 ท่านคิดว่าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง เหมาะสม 
เอ้ือประโยชน์และเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

4.27 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

2.8 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านการก าหนดเป้าหมาย 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ 

4.13 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

2.9 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านการเป็นผู้ก ากับนโยบาย
และก ากับดูแลการท างานของฝ่ายบริหารประสบความส าเร็จ 

4.27 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2.10 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย มติข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรม 

4.20 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

 
 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 2.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายมหาวิทยาลัย 

เพ่ือตอบสนองพันธกิจแก่สังคม และข้อ 2.2 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญ ๆ หรือข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและที่ได้เริ่มด าเนินการ หรือ บรรลุผลเป็น

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย (4.40) ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2.8 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านการก าหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศ

ทางการพัฒนาตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ย (4.13) ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วย หรือ เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการ

ในเรื่องนั้นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3 ข้อ) 
3.1 ท่านคิดว่าในรอบที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.26 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน

เรื่องนั้นอย่างดี 
3.2 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้น

สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.44 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน

เรื่องนั้นอย่างดี 
 

จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 3.2 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย (4.44) ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3.1 ท่านคิดว่าในรอบที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย (4.26) ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วย หรือ เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นที่ 4 การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณให้บรรลุเป้าหมาย 
4.1 การก ากับติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (3 ข้อ) 

4.1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ 

4.10 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

4.1.2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 4.33 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

4.1.3 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามผลตรวจสอบรายงานงบประมาณเงิน
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

4.33 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดี 

4.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความเอาใจใส่ และด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) (2 ข้อ) 
4.2.1 ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความเอาใจใส่ และด้วยความระมัดระวัง 4.66 เห็นด้วยอย่าง หรือ มีการด าเนินการในเรื่อง

นั้นอย่างดีเยี่ยม 
4.2.2 ท่านตัดสินใจโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่ดี ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นจะพึงกระท า 4.66 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการใน

เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 
4.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย (Duty of Loyalty) (3 ข้อ) 

4.3.1 ท่านกระท าหน้าที่โดยสุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมี
จุดมุ่งหมายโดยชอบ 

4.86 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

4.3.2 ท่านให้ความส าคัญต่อการเก็บรักษาความลับ และไม่น าข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ 
หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 

4.80 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการใน
เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.3.3 ท่านไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ 4.93 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่อง
นั้นอย่างดีเยี่ยม 

4.4 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุม (Duty of Obedience) (2ข้อ) 
4.4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
4.46 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการ

ในเรื่องนั้นอย่างดี 
4.4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินตามวัตถุประสงค์ 

และมติที่ประชุม 
4.13 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการ

ในเรื่องนั้นอย่างดี 
4.5 4.5 การเปิดเผยข้อมูลต่อประชาคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  (Duty of Disclosure) 

4.5.1 ท่านได้ก ากับให้มีการเปิดเผยข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยต่อประชาคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน และทันตามเวลา 

4.46 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการ
ในเรื่องนั้นอย่างดี 

 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4.3.1 ท่านได้ก ากับให้มีการเปิดเผยข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยต่อประชาคมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพียงพอ 

ตรงต่อความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน และทันตามเวลา มีค่าเฉลี่ย (4.86) ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4.1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยให้บรรลุ มีค่าเฉลี่ย (4.10) ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

 

 
 
 



 
ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมภิบาล 
5.1 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
(หลักประสิทธิผล Effectiveness)  

4.46 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่อง
นั้นอย่างดี 

5.2 สภามหาวิทยาลัยก ากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ Efficiency)  

4.53 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้น
อย่างดีเยี่ยม 

5.3 สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บริการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม (หลักการตอบสนอง 
Responsiveness)  

4.53 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้น
อย่างดีเยี่ยม 

5.4 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
(Accountability)  

4.46 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่อง
นั้นอย่างดี 

5.5 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equitable Treatment)  

4.46 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่อง
นั้นอย่างดี 

5.6 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านการมีส่วนรวมภายในมหาวิทยาลัย 
(Participation)  

4.46 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่อง
นั้นอย่างดี 

5.7 สภามหาวิทยาลัยก าหนดกลไกการก ากับดูแลและการตรวจสอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส (Transparence)  

4.46 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่อง
นั้นอย่างดี 

5.8 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาระการประชุมโดยใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented)  

4.53 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้น
อย่างดีเยี่ยม 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

5.9 สภามหาวิทยาลัยมีการมอบอ านาจให้อธิการบดี (Decentralization) ปฏิบัติ
หน้าที่แทนได้อย่างเหมาะสม 

4.46 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่อง
นั้นอย่างดี 

5.10 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ใช้อ านาจกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ได้ส่วนเสีย 

4.53 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้น
อย่างดีเยี่ยม 

 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (4.47) ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี ได้แก ่

- ข้อ 5.2 สภามหาวิทยาลัยก ากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ 

Efficiency)  

- ข้อ 5.3 สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บริการตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม (หลักการตอบสนอง 

Responsiveness)  

- ข้อ 5.8 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาระการประชุมโดยใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  

- ข้อ 5.10 สภามหาวิทยาลัยใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ใช้อ านาจกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือก

ปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ได้ส่วนเสีย 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  4.46 ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี ได้แก่ 

- ข้อ 5.4 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)  

- ข้อ 5.5 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)  

- ข้อ 5.6 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านการมีส่วนรวมภายในมหาวิทยาลัย (Participation)  



- ข้อ 5.7 สภามหาวิทยาลัยก าหนดกลไกการก ากับดูแลและการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส (Transparence) 

- ข้อ 5.8 สภามหาวิทยาลัยก าหนดกลไกการก ากับดูแลและการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความโปร่งใส (Transparence)  

- ข้อ 5.9 สภามหาวิทยาลัยมีการมอบอ านาจให้อธิการบดี (Decentralization) ปฏิบัติหนา้ที่แทนได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กราฟรายงานสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

4.35

4.29

4.35

4.51
4.49

4.43

4.15

4.2
4.25

4.3
4.35

4.4
4.45
4.5

4.55

สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562

ประเด็นท่ี 1 การปฏิบติัพนัธกิจตามอ านาจและหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2551

ประเด็นท่ี 2 การก าหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง ก ากบันโยบาย ข้อบงัคบั และระเบยีบ

ประเด็นท่ี 3 การปฏิบติัตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัของต้นสงักดัและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นท่ี 4 การก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัทกัษิณให้บรรลเุปา้หมาย 

ประเด็นท่ี 5 การด าเนินงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 

ค่าเฉลีย่รวม



กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 2561 และ 2562 

 

 

4.20

4.34

4.43

4.05

4.10

4.15

4.20

4.25

4.30

4.35

4.40

4.45

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 2561 และ 2562

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562



ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

1. การด าเนินการในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีมากอยู่แล้ว ถ้าท าได้ อยากให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้

มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเอกสารและเรื่องการประชุมที่เก่ียวข้อง 

2. การให้บริการดีอยู่แล้ว ขอให้รักษามาตรฐานที่ดีต่อไป 

3. ควรมีวาระปรึกษาหารือเชิงนโยบายมากกว่านี้ และให้เวลากับสมาชิกทุกคนของสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง

ล้วนทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูง ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ แทนการใช้เวลาพิจารณาเรื่องที่เป็น Routine 

4. การจัดสรรเวลาในการอภิปรายของสภาโดยรวม น้อยเกินไปในหลายโอกาส 

5. วาระเชิงนโยบายน้อย 

6. ควรมีการทบทวนระเบียบที่มีมาแต่เดิม เป็นระยะต่อไป 

7. ท าหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะแก่สภาฯ และ แก่ผู้บริหาร แต่ไม่มีการแทรกแซงการตัดสินใจใด ๆ 

8. ช่องทางของกรรมการสภาแต่ละคนในการรับทราบข้อมูลการรับรู้ของประชาคมตามค าถามนี้ มีไม่มาก

เท่าใดนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

 
แบบประเมิน : https://forms.gle/WDfH5vop3KYx3Eqc6 

 


