
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการประเมนิตนเองของสภามหาวิทยาลยั 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 



รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ Google form  

แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ประเมินการปฏิบัติพันธกิจตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ พ.ศ. 2551 (16 ข้อ) 

ตอนที่ 2  แบบประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ครอบคลุม 5 ประเด็น 

ประเด็นที่ 1  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 (3 ข้อ) 

ประเด็นที่ 5  การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุม  

(Duty of Obedience) (2 ข้อ) 

ประเด็นที่ 6  การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (10 ข้อ) 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

 

การให้คะแนนค าตอบ 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ก าหนดคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนประเมิน 

1 หมายถึง  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด 

2  หมายถึง  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นน้อย 

3  หมายถึง  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 

4  หมายถึง  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 

5 หมายถึง  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 

 

 



ค านวณคะแนนการประเมิน 

ในส่วนของการวิเคราะห์ ได้วิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามหาก

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงใด แสดงว่ามีความเห็นด้วยหรือด าเนินการ อยู่ในระดับนั้น โดยก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความว่า มีการด าเนินการในเรื่องนั้นน้อย 

ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายความว่า มีการด าเนินการในเรื่องนั้นน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ภาพรวม 

ตอนที่/ประเด็น ค่าเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติ 

ตอนที่ 1  ประเมินการปฏิบัติพันธกิจตามอ านาจและหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2551 (16 ข้อ) 

4.70 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี
เยี่ยม 

ตอนที่ 2  แบบประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย    

ประเด็นที่ 1  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (5 ข้อ) 4.86  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

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

4.71 

ประเด็นที่ 3  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (2 ข้อ) 

4.82 

ประเด็นที่ 4  การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทักษิณให้บรรลุเป้าหมาย (3 ข้อ) 

4.69 

ประเด็นที่ 5  การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุม (Duty of Obedience) (2 ข้อ) 

4.78 

ประเด็นที่ 6  การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (10 ข้อ) 4.74 

ค่าเฉลี่ย 4.73 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 



จากตาราง มีค่าเฉลี่ยรวมคือ 4.73 คะแนน ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตอนที่ 2 ประเด็นที่ 1  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร  มีค่าเฉลี่ย 
(4.86) ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตอนที่ 2 ประเด็นที่ 4 การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย (4.69) มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 

 

 



สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

ตอนที่ 1 ประเมินการปฏิบัติพันธกิจตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 4.80 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2. ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับและระเบียบ
ส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 

4.65 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

3. อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

4.85 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

4. ระดับการปฏิบัติ อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่ง
หรือการปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

4.63 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

5. อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
(ปีนี้ไม่มีการพิจารณา) 

- - 

6. อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา 
 
 

4.66 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

7. พิจารณาด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์พิเศษ 

4.69 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

8. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9(4) รองศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

4.72 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

9. ออกข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 

4.61 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

10. ก าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ข้อนี้
ตอนต้น 3 ช้อย (ปีนี้ไม่มีการพิจารณา) 

- 
 

- 

11. ออกบังคับและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  (ปีนี้ไม่มีการพิจารณา) 

- 
 

- 

12. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 4.72 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

13. แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ต าแหน่งอธิการบดีว่าง
ลง  (ปีนี้ไม่มีการพิจารณา) 

- - 

14. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

4.61 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

15. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี 4.75 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 4.71 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 



 

จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3. อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร  มีค่าเฉลี่ย 

(4.85) ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 ออกข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และข้อ 14 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ ค ณะอนุกรรมการหรือ

บุคคลดังกล่าวท าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ มีค่าเฉลี่ย (4.61) ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ หัวข้อประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ตอนที่ 2 แบบประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ประเด็นที่ 1 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

1.1 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยให้โอกาสแก่อธิการบดี  
และผู้บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายในที่ประชุม 

4.81 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

1.2 ท่านคิดว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับที่เหมาะสมกับฝ่ายบริหาร 

4.89 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

1.3 ท่านคิดว่าอธิการบดีได้ขอค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยได้ตามต้องการ 4.98 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

1.4 ท่านคิดว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ขอค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยได้ตามต้องการ 4.88 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

1.5 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 4.75 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1.3 ท่านคิดว่าอธิการบดีได้ขอค าแนะน าจากสภามหาวิทยาลัยได้ตามต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.98 ซึ่งมีการด าเนินการใน

เรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1.5 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร  มีค่าเฉลี่ย (4.75) ซึ่งมีการ

ด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

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

นโยบายมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองพันธกิจแก่สังคม 
4.85 

 
มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2.2 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญ ๆ หรือข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและที่ได้
เริ่มด าเนินการ หรือ บรรลุผลเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

4.75 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2.3 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเป็นรู้จักแพร่หลายต่อสาธารณชน 

4.61 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนางานวิจัยและ
คุณภาพการศึกษา 

4.68 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2.5 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4.78 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2.6 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีมีความเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี หัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

4.65 
 

มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2.7 ท่านคิดว่าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง เหมาะสม 
เอ้ือประโยชน์และเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

4.83 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2.8 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านการก าหนดเป้าหมาย 
นโยบายและทิศทางการพัฒนาตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ 
 
 

4.62 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2.9 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในด้านการเป็นผู้ก ากับนโยบาย
และก ากับดูแลการท างานของฝ่ายบริหารประสบความส าเร็จ 

4.64 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

2.10 ท่านคิดว่าสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย มติข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรม 

4.73 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 2.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายมหาวิทยาลัย 

เพ่ือตอบสนองพันธกิจแก่สังคม มีค่าเฉลี่ย (4.85) ซึ่งมีผลการประเมินเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2.3 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็น

รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณชน มีค่าเฉลี่ย (4.61) ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

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

ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.75 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

3.2 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้น
สังกดัและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4.89 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 3.2 ท่านคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย (4.89) ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3.1 ท่านคิดว่าในรอบที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย (4.75) ซึ่งมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นที่ 4 การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณให้บรรลุเป้าหมาย 
4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ 
4.75 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

4.2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 4.63 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 
4.3 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามผลตรวจสอบรายงานงบประมาณเงิน

ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
4.68 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยให้บรรลุ มีค่าเฉลี่ย (4.75) ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4.2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย (4.63) ซึ่งมีการ

ด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นที่ 5 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุม (Duty of Obedience) (2ข้อ) 
5.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
4.88 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

5.2 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินตามวัตถุประสงค์ 
และมติที่ประชุม 

4.67 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 

จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5.1 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ มีค่าเฉลี่ย (4.88) ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5.2 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินตามวัตถุประสงค์ และมติที่ประชุม มีค่าเฉลี่ย (4.67) 

ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นที่ 6 การด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมภิบาล 
6.1 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
(หลักประสิทธิผล Effectiveness)  

4.68 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

6.2 สภามหาวิทยาลัยก ากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ Efficiency)  

 4.65 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

6.3 สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บริการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม (หลักการตอบสนอง 
Responsiveness)  

 4.74 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

6.4 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
(Accountability)  

 4.89 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

6.5 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equitable Treatment)  

 4.69 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

6.6 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านการมีส่วนรวมภายในมหาวิทยาลัย 
(Participation)  

 4.78 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

6.7 สภามหาวิทยาลัยก าหนดกลไกการก ากับดูแลและการตรวจสอบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส (Transparence)  

 4.75 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

6.8 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาระการประชุมโดยใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented)  
 

4.75  มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 



ล าดับ หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

6.9 สภามหาวิทยาลัยมีการมอบอ านาจให้อธิการบดี (Decentralization) ปฏิบัติ
หน้าที่แทนได้อย่างเหมาะสม 

 4.78 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

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

 4.72 มีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
จากตาราง การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6.4 สภามหาวิทยาลัยส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)  (4.89)                   

ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

การปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6.2 สภามหาวิทยาลัยก ากับ ดูแล กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้
ทรัพยากร (หลักประสิทธิภาพ Efficiency)  ค่าเฉลี่ย (4.65) ซ่ึงมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม



 

กราฟรายงานสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
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สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563

ตอนท่ี 1 ประเมินการปฏิบติัพนัธกิจตามอ านาจและหนา้ที่ที่ก  าหนดไวใ้น
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัทกัษิณ พ.ศ. 2551

ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ี 1 ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบริหาร

ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ี 2 การก าหนดยทุธศาสตร ์ทิศทาง ก ากบันโยบาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบ ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ี 3 การปฏิบติัตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของตน้สงักดัและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ี 4 การก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัทกัษิณใหบ้รรลเุปา้หมาย ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ี 5 การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์

ขอ้บงัคบัและมติที่ประชมุ (Duty of Obedience) 

ตอนท่ี 2 ประเด็นท่ี 6 การด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ยรวม



กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 และ ปการศึกษา 2563 
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สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ค่าเฉลี่ย ปี 2562 ค่าเฉลี่ย ปี 2563

หมายเหตุ       ปีการศึกษา 2562 ไม่มีการประเมินใน

ประเด็นความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุม (Duty of 

Obedience) 



กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา  2561 2562 และ 2563 
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563

ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563



ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส าหรับการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

1. ตามท่ีได้ด าเนินการอยู่ก็ถือว่าดีมาก พยายามน าเอาระบบดิจิทัลมาใช้ให้มากข้ึนต่อไป 

2. ยังมีหลายเรื่องซึ่งสามารถปรับปรุงให้กระบวนการก ากับดูแลดีขึ้นได้ โดยต้องน าหลักการบริหาร

ที่ดีเข้ามาใช้ และปรับโครงสร้างโดยไม่ควรให้สภามหาวิทยาลัยเข้าไปก้าวก่ายในการสรรหาผู้บริหารระดับคณบดี 

หรือ ผู้อ านวยการ ส านัก หรือ เทียบเท่า ซึ่งควรให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากเป็นหน้าที่และความ

รับผิดชอบโดยตรงของอธิการบดี ตามหลักการบริหาร และ การก ากับดูแลที่ดี แต่เรื่องนี้ปฏิบัติกันมานานจนอาจ

มองว่าสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกไปแล้ว จึงยากที่จะแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 

 
ตอนที่ 1  https://forms.gle/ZdrtyBY5nY8VoJPN9 

ตอนที่ 2,3  https://forms.gle/MuHUHeKfq7LGcEBC8 
 


