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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ครั้งที่ 4/2552 
วันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552 

ณ  หองประชุม 1514 ชั้น 5 อาคารบรหิาร 
------------------------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 

1.   รองศาสตราจารยยนื  ภูวรวรรณ      กรรมการ 
2.   ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวงั  พธิิยานวุัฒน    กรรมการ 
3.   นางบุปผา  ชวะพงษ       กรรมการ 
4.   รองศาสตราจารย ดร.เอกพล  หนุยศร ี     เลขานุการ 
5.   หวัหนาสํานกังานสภามหาวทิยาลยั     ผูชวยเลขานุการ 

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร - รักษาการในตาํแหนง) 
 
ผูไมมาประชมุ 

1.  รองศาสตราจารย ดร.ทองอินทร  วงศโสธร    ลาประชุม 
2.  นายโสภณ   สุภาพงษ       ลาประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
   เลขานุการเสนอวาเนื่องจากประธานติดภารกิจเรงดวน ไมสามารถมารวมประชมุได
จึงขอเสนอใหที่ประชุมเลือกกรรมการหนึ่งทานทาํหนาทีป่ระธาน ซึง่ทีป่ระชุมไดเลือกใหรองศาสตราจารยยนื  
ภูวรวรรณ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และตอจากนัน้ไดดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ ครั้งที่ 3/2552  

วันที่ 15 มิถนุายน 2552 
เลขานุการเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2552 

วันที่ 15 มถิุนายน 2552 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที ่  3.1 โครงรางกรอบเวลา และโปรแกรมการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  

ประจําปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 กนัยายน 2552) 
เลขานุการเสนอใหที่ประชมุพิจารณารางกรอบเวลาในการประเมินมหาวิทยาลยัและ

โปรแกรมการประเมินผลงานมหาวทิยาลยัประจําปงบประมาณ 2552 มีรายละเอียดสรุป ดังนี ้
1.  กรอบเวลาการประเมนิผลงานมหาวทิยาลัย ฝายเลขานุการไดยกราง โดยยึดเวลา

ดําเนนิการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยตามที่ปรากฏในคูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน
มหาวิทยาลยั 

2.  กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยัไดกาํหนดกรอบ 
หลักเกณฑ ตัวชี้วัดประเมนิผลงานแยกเปน 3 สวน คือ 

 2.1  สวนที่ 1 ดานการพัฒนาองคกร 
 2.2  สวนที่ 2 ดานการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 
 2.3  สวนที่ 3 ดานการดําเนนิงานที่ไดประยุกตใชการประเมินแบบสมดุล  

4 มิติ 
โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
สวนที่ 1 ดานการพัฒนาองคกร กําหนดกรอบตัวชี้วัดการประเมินจาก 
1.  การดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
2.  ขอมูลการปฏิบัติงานตามมติ ขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั และ

คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ไดแกคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
และคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข 

3.  ขอมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยพิจารณาจากคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

สวนที่ 2  ดานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 

สวนที่ 3  ดานการดําเนินงานที่ไดประยกุตใชการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 
 มิติที่ 1  ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ มีตัวชี้วัดประกอบดวย 

1.1 รอยละของความพงึพอใจตอการใหบริการทางการศึกษา 
1.2 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ e-Library 
1.3 รอยละความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอรายการโทรทัศน 

มสธ. 
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1.4 ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต 

1.5 รอยละความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิง่สนับสนุนการเรียนรู 

1.6 รอยละของระดับความพงึพอใจของบุคลากรที่มีตอการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 

มิติที่ 2 ดานนวัตกรรมและการเรียนรู มีตัวชี้วัดประกอบดวย 
2.1 มีการพฒันามหาวิทยาลัยไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
2.2 เปนองคกรแหงการเรียนรู มตัีวชี้วัดยอย คือ 

2.2.1 การรูจักตนเอง 
2.2.2 ยอมรับผูอ่ืน 
2.2.3 การมีวิสัยทัศนรวมกนั 
2.2.4 การเรียนรูเพิ่มเติม/การเรียนรูเปนทีม 
2.2.5 การคิดอยางเปนระบบ 

2.3 รอยละผลงานทางวิชาการทีไ่ดรับการจัดลิขสิทธิ์หรือรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยและนักวิจัย
ประจํา 

2.4 รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

2.5 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวมประชมุวิชาการ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

มิติที่ 3  ดานการเงนิและงบประมาณ มีตัวชี้วัดประกอบดวย 
3.1 ความสาํเร็จของการดําเนนิการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสีย่งระดับมหาวิทยาลัย 
3.2 รอยละของการใชเงินงบประมาณแผนดินเปนไปตามเกณฑ 

ที่กําหนด 
3.3 รอยละของการใชจายเงนิงบประมาณเปนไปตามแผนงาน 
3.4 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย  

การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ อยางมีประสิทธภิาพ 
3.5 ใชเงินเหลื่อมปทั้งหมดไมเกนิไตรมาส 2 ของปงบประมาณ

ถัดไป 
3.6 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทนุตอหนวยผลผลิต 
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3.7 รายงานการบญัชีที่จัดทาํมคีวามถกูตองรวดเร็ว ทันเวลา 
3.8 ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของระบบการบริหารจัดการ

พัสดุ 
3.9 รายไดสุทธิของหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนไปตามเกณฑ 

ที่กําหนด 
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา 
มิติที่ 4  ดานการบริหารจัดการ มีตัวชีว้ัดประกอบดวย 

4.1 ความสาํเร็จของการปรับสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
4.2 มกีารวางแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับ 

แผนพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
4.3 มีการรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานถงึผูรับอยาง

ถูกตองและตรงตามกาํหนดเวลา 
4.4 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ที่มีประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล 
4.5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวน

รวมในการแสดงความคิดเหน็และสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ 

4.6 ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

4.7 ระบบสารสนเทศที่สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนนิงาน 
ของมหาวทิยาลัย  

4.8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามขอสังเกต 
ขอเสนอแนะ มติ ของคณะกรรมการ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 
ที่ประชุมใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขกรอบเวลาการประเมิน  

เกณฑการประเมิน และตัวชี้วัดกรอบการประเมิน ดังนี้ 
1.  ปรับตารางเวลากิจกรรมลําดับที่ 2 และลาํดับที ่3 ใหสอดคลองกับเวลา

การดําเนินการ กลาวคือใหฝายเลขานกุารคณะกรรมการฯ จัดทาํรางแผนการติดตามฯ และกรอบ/
โปรแกรมการติดตามเสนอสภามหาวทิยาลัยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และตอจากนั้นจึงจะนํา
แผนการติดตามฯ และกรอบ/โปรแกรมการประเมินฯ ประชุมหารือรวมกับอธิการบด ีและคณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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2.  สวนที ่1  ดานการพัฒนาองคกร การติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั และคณะกรรมการของสภา
มหาวทิยาลัย รวมทัง้ขอมลูการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตัวชีว้ดัผลการดําเนินงานจะพจิารณาประเมิน
จากแผนการดําเนินงาน หรือแผนปฏบัิติราชการ 

3.  สวนที ่2  การประเมินผลตามตัวชีว้ดัที่มีระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป มหาวิทยาลยักาํหนดเปาหมายการดาํเนินงานจํานวน 59 เปาหมาย การประเมินจะทําการ
ประเมินตัวชีว้ัดที่เปนยทุธศาสตรสําคัญของแผน หรือนําตัวชีว้ดัมาจัดกลุมใหเหลือประมาณ 6-7 กลุม 
แตจะสามารถเห็นผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติราชการได 

4.  มิติดานนวัตกรรมขององคกรและการเรียนรู ขอใหเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่แสดง
ใหเห็นนวัตกรรมขององคกรรอบดาน และระบบงานหลักของมหาวิทยาลัย เชน ระบบบรหิารงาน
บุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และวัฒนธรรมขององคกร เปนตน 

5.  ในมิติตางๆ ของการประเมินอาจมีตัวชี้วัดทีก่าํหนดขึ้นซํ้ากันได 
6.  มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที ่2.3 และ 2.4 เปนตัวชี้วัดผลการประเมินซํ้ากันอาจใหยบุ

รวมเปนตัวชีว้ัดเดียว 
7.  ตัวชีว้ัดที่ 4.6 และ 4.7 ของมิติที่ 4 ใหยายไปอยูในมิติที่ 2 ดานนวัตกรรม

และการเรียนรู 
ที่ประชุมพจิารณาแลวเหน็ชอบกรอบเวลาการประเมินและกรอบตัวชี้วดั

ตามที่เสนอโดยมอบใหฝายเลขานุการนําไปปรบัปรุงแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของกรอบเวลา และ
ประเด็นตัวชีว้ัดตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และใหนําเสนอขอความเหน็ชอบตอสภามหาวทิยาลัย
ในการประชมุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระที ่  4.1 รายงานงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2552 
เลขานุการเสนอวาสภามหาวทิยาลยัมนีโยบายกําหนดใหมหาวทิยาลัยจัดทํารายงาน

การเงนิของมหาวิทยาลัยรายงานใหสภามหาวิทยาลยัทราบทกุ 6 เดือน และบัดนี้กองคลังไดจัดทํารายงาน
ทางการเงนิของมหาวทิยาลัยงวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ.2552 นําเสนอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบการเงนิสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2552 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนบประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชมุเพื่อโปรดพจิารณา 
   ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี ้

1.  ขอเสนอแนะ 
    1.1  กอนนาํงบการเงนิรอบ 6 เดือนนี ้เสนอสภามหาวทิยาลัยขอใหมกีาร
เปรียบเทยีบกบังบการเงนิในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ 2551 ดวย เพื่อใหสภามหาวทิยาลัยไดทราบ
ฐานะการเงินของมหาวทิยาลัยปปจจุบันเปรียบเทียบกบัปกอน 
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    1.2  นอกจากการเสนอตวัเลขงบการเงินแลว ขอใหทาํการวิเคราะห 
งบการเงนิโดยสรุปเพื่อนาํเสนอสภามหาวทิยาลยัดวย 
    1.3  ในหมายเหตุงบการเงนิ ที่ 11 รายการเงินโอนรอการรับรูสูงมาก  
(18.8 ลานบาทเศษ) แสดงวามหาวทิยาลยัยังไมมีระบบการตรวจสอบและติดตามเงนิประเภทนี้อยางมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัควรเรงรัดจัดวางระบบ 
   2.  ขอสังเกต 
    2.1  ในหมายเหตุงบการเงนิที่ 13 ในรายการเงนิงบประมาณแผนดิน 
ปรากฏวารายไดตํ่ากวาคาใชจายสาเหตุเกดิจากการพมิพตัวเลขผิดพลาดหรือเกิดจากสาเหตุใด  
    2.2  ในหมายเหตุงบการเงนิที่ 15 และ 17 ในรายการเงนิงบประมาณแผนดิน  
งบรายไดบุคลากรจํานวน 219,584,116.32 บาท แตมีคาใชจายจํานวนรวมเทากับ 254,706,626.22 บาท  
ซึ่งเปนคาใชจายมากกวางบรายไดที่ไดรับเพราะสาเหตุใด 
    2.3  ในหมายเหตุงบการเงนิที่ 8 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น คือสินทรัพยประเภท
ใดบาง 
   ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติเห็นชอบมอบใหฝายเลขานุการนําขอเสนอแนะ
และขอสงัเกตแจงใหฝายการเงนิของมหาวทิยาลัยทราบ และดาํเนินการตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกพล  หนุยศร)ี 
รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวทิยาลยั 
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

 
 

(นายบรรพต   ฤทธิศาสตร) 
รักษาการในตาํแหนงหัวหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลัย 
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

ผูจดรายงานการประชุม 


