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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
วาระที ่  1.1 กรอบและตัวชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

และอธิการบดี ปงบประมาณ 2552 (รอบ 12 เดือน) ที่ไดปรับปรุงและผาน
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2552 

   เลขานุการแจงที่ประชมุเร่ือง กรอบและตวัชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานมหาวทิยาลัย และอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2552 (รอบ 12 เดือน) ที่คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานไดจัดทาํขึ้น และไดนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ที ่7/2552 เมือ่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแลว
เห็นชอบใหดําเนินการตอไปโดยไดใหขอเสนอแนะดงันี ้
   1.  ใหพิจารณาปรับปรุงตัวชีว้ัดที่กาํหนดวดัรวมๆ กัน เชน ตัวชีว้ัดเกีย่วกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลควรแยกออกเปนสองตัวชี้วัดเพราะเปนเรื่องที่แตกตางกนั 
   2.  ใหกําหนดคะแนนหรือคาน้าํหนักเกณฑตัวชีว้ัดที่เปนมาตรฐานเดยีวกนัและวัดได
อยางเที่ยงตรง 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ ครั้งที่ 4/2552  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 
เลขานุการเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2552 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข ดังนี ้
หนาที ่6 ขอ 2 ขอสังเกต ใหเพิ่มขอสังเกตอีกหนึ่งขอ คือ “2.4 ในหมายเหตุงบการเงนิ

ที่ 15 รายไดงบอุดหนนุ คือ รายไดที่เกิดจากเรื่องอะไรบาง”  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที ่  3.1 การหารือรวมกับอธิการบดีและทีมผูบริหารของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกรอบ
เวลา และโปรแกรมการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
เลขานุการเสนอวาไดนํากรอบและตัวชี้วดัการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลยั และอธิการบด ีซึ่งไดปรับปรุงแกไขในประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที ่7/2552 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ใหขอเสนอแนะไวแลว พรอมกันนี้ไดจัดทําคําอธิบายและรายละเอยีดเกณฑการ
วัดและคาน้าํหนกัคะแนนของตัวชี้วัดทุกตัวจัดสงใหอธกิารบดีและรองอธิการบดีทุกทานแลวพรอมกับไดเชิญมา
ประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชมุคร้ังนี้ดวยเพือ่ใหอธิการบดแีละคณะผูบริหารของ
มหาวิทยาลยัรับทราบและเห็นชอบกรอบหลักเกณฑและตัวชี้วัดการประเมินดงักลาวกอนที่จะทาํการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานตอไป 



 

E:\รายงานเอาขึ้นเวป - กก ติดตาม\คร้ังที่ 5_52.doc 

3

และเลขานุการไดเสนอเกี่ยวกับรายละเอยีดของกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยัและอธิการบดใีนรอบป 2552 วา กรอบหลักเกณฑ ตัวชีว้ดัประเมินผลงานแยกเปน 3 สวน คือ 

1.  สวนที่ 1 ดานการพฒันาองคกร 
2.  สวนที่ 2 ดานการดําเนินงานตามตัวชี้วดัที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําป 
3.  สวนที่ 3 ดานการดําเนินงานที่ประยุกตใชการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สวนที่ 1 ดานการพัฒนาองคกร กําหนดกรอบตัวชี้วัดการประเมินจาก 
1.  การดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 5 ประการ 
2.  ขอมูลการปฏิบัติงานตามมติ ขอสังเกต ขอเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั และ

คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ไดแก คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ
คณะกรรมการอุทธรณรองทกุข 

3.  ขอมูลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 4 ดาน คือ 
 3.1  ผลการดําเนนิงานตามแผนและตามนโยบายของสภามหาวทิยาลัย 
 3.2  ผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ กพร. 
 3.3  ผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในของผูบริหาร 
 3.4  ภาวะผูนาํของผูบริหาร (สกอ. 7.2) 
สวนที่ 2 การดาํเนนิงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 แยกประเมนิตามพันธกิจ 4 พนัธกิจ และ 1 สนับสนนุพนัธกิจ คือ 
 พันธกิจที่ 1  พฒันาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุงผลติบัณฑิตทุกระดับ

เพื่อตอบสนองตอการพฒันาประเทศ 
 พันธกิจที่  2  พัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมถึงพฒันาชุมชน องคกรสถาบันใน

สังคมเพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูและสังคมฐานความรู 
 พันธกิจที่  3  วิจัย สงเสริมและพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาไทย 

พันธกิจที่  4  อนุรักษ สงเสรมิ พฒันาศิลปะและวัฒนธรรม 
สนับสนนุพนัธกิจ : การพัฒนาองคกร 

   สวนที่ 3  การดําเนนิงานที่ประยุกตใชการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ไดแก 
    มิติที่ 1 ดานความพึงพอใจของผูรับบริการ ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที ่1 รอยละของความพึงพอใจตอการใหบริการทางการศึกษา  
     ตัวชี้วัดที ่2 รอยละความพงึพอใจของผูใชบริการ e-Library 

ตัวชี้วัดที ่3 รอยละความพงึพอใจของกลุมเปาหมายทีม่ีตอรายการ
โทรทัศน มสธ. 
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ตัวชี้วัดที ่4 ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต 

ตัวชี้วัดที ่5 รอยละความพงึพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 

ตัวชี้วัดที ่6 รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีตอการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัย 

มิติที่ 2 ดานนวัตกรรมและการเรียนรู ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัดหลัก และอีก  
8 ตัวชี้วัดยอย 

ตัวชี้วัดที ่1 มกีารพัฒนามหาวทิยาลยัไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
ตัวชี้วัดที ่2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนาและธาํรงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที ่3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ตัวชี้วัดที ่4 การพัฒนา มสธ.ใหเปนมหาวทิยาลัยเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

ตัวชี้วัดยอยที่ 4.1 มีเกณฑคุณภาพจัดการเรียนการสอน
ของมหาวทิยาลัยที่สามารถใช
เทียบเคยีงกับมหาวิทยาลยัอื่น 

ตัวชี้วัดยอยที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สถาบนัไปสูสากล 

ตัวชี้วัดยอยที่ 4.3 รอยละผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
จดลิขสิทธิ์หรือรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานทีเ่ชือ่ถือไดตออาจารยและ
นักวจิัยประจาํ 

ตัวชี้วัดยอยที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพรหรือนาํไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจาํ  
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ตัวชี้วัดยอยที่ 4.5 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทัง้ในและตางประเทศ  

ตัวชี้วัดที ่5 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพทีก่อใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง  

ตัวชี้วัดที ่6 ระบบสารสนเทศที่สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนนิงาน
ของมหาวทิยาลัย 

ตัวชี้วัดยอยที่ 6.1 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา STOU 
Quality Management Information  
System (STOU QMIS) 

ตัวชี้วัดยอยที่ 6.2 มีความสําเร็จของการพฒันาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน ICT ที่ดําเนินงานได
ตามเปาหมายที่กําหนดในแผน ICT 
ประจําป ไมตํ่ากวารอยละ 70 

ตัวชี้วัดยอยที่ 6.3 มีระบบ e-Performance รายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดตางๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

มิติที่ 3 มิติดานการเงนิและงบประมาณ ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัดหลกั และ  
4 ตัวชี้วัดยอย 

ตัวชี้วัดที ่1 รอยละของการใชเงินงบประมาณแผนดินเปนไปตาม
เกณฑที่กาํหนด  

ตัวชี้วัดที ่2 รอยละของการใชจายเงินนอกงบประมาณเปนไปตาม
แผนงาน  

ตัวชี้วัดที ่3 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ อยางมี
ประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดที ่4 ใชเงินเหลื่อมปทัง้หมดไมเกินไตรมาส 2 ของ
ปงบประมาณถัดไป  

ตัวชี้วัดที ่5 ระดับความสําเร็จของการจัดทาํตนทุนตอหนวยผลผลิต  
ตัวชี้วัดที ่6 รายงานการบัญชีที่จัดทาํมีความถูกตองรวดเร็ว ทนัเวลา  
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ตัวชี้วัดที ่7 ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการพัสดุ  
ตัวชี้วัดยอยที่ 7.1 จํานวนกระบวนงานที่สามารถลด

ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการในการใหบริการดานพัสดุ 

ตัวชี้วัดยอยที่ 7.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณ
ในการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุสํานักงาน
สวนกลางของมหาวิทยาลยัได 

ตัวชี้วัดยอยที่ 7.3 ระยะเวลาความสาํเร็จในการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบดานการพัสดุ
ของมหาวทิยาลัย 

ตัวชี้วัดที ่8 ประสิทธิผลของระบบบริหารจดัการพัสดุ  
ตัวชี้วัดยอยที่ 8.1 รอยละความสําเร็จของการจัดทาํ

สัญญาในการจัดซื้อจัดจางในสวน
งบลงทุนประจาํป 

ตัวชี้วัดที ่9 รายไดสุทธิของหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนไปตาม
เกณฑที่กาํหนด  

ตัวชี้วัดที ่10 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบนัตออาจารยประจํา  

มิติที่ 4  มิติดานการบรหิารจดัการ ประกอบดวย 7 ตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัดที ่1 ความสําเร็จของการดําเนินการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงระดับมหาวทิยาลยั  
ตัวชี้วัดที ่2 ความสําเร็จของการปรับสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับ 
ตัวชี้วัดที ่3 มกีารวางแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับ 

แผนพัฒนาและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  

ตัวชี้วัดที ่4  มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของหนวยงานถงึผูรับ
อยางถูกตองและตรงตามกาํหนดเวลา 

ตัวชี้วัดที ่5 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล  
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ตัวชี้วัดที ่6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและสวนรวมติดตาม 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  

ตัวชี้วัดที ่7 ระดับความสําเร็จในการดําเนนิการตามขอสังเกต 
ขอเสนอแนะ มติ ของคณะกรรมการ  

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

ตอจากนัน้ประธานขอใหอธกิารบดีและคณะผูบริหารของมหาวทิยาลัยพิจารณา
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑคาคะแนนการประเมินผลงานมหาวทิยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบรวมกันกอนนาํไป
ดําเนนิการตอไป ที่ประชุมเสนอใหปรับปรุงเพิ่มเติมกรอบเวลา หลกัเกณฑ และตวัชี้วัด ดังนี ้
   1.  ใหปรับปรุงกรอบเวลาทีม่หาวิทยาลยัจัดเตรียมขอมูลตามโปรแกรม และสงให
คณะกรรมการติดตามฯ เดมิส้ินสุดภายในเดือนกนัยายนใหเลื่อนเวลาออกไปเปนสิ้นสุดประมาณกลางเดือน
ตุลาคม 2552 
   2.  ชวงเวลาการประเมินผลงานมหาวทิยาลัยประจําปงบประมาณ 2552 คือ ต้ังแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – วนัที่ 30 กนัยายน 2552 การจัดทําผลการประเมินและสรุปผลเสนอตอสภามหาวิยาลยั
นาจะทาํเสร็จไดกอนวันที ่15 พฤศจิกายน 2552 ตามกรอบเวลาประเมินทีก่ําหนดไวในแผนการประเมิน 
   3.  ในกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดใีนปงบประมาณตอไปจะ
กําหนดตัวชีว้ดัการประเมนิมิติดานคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะขององคกรใหชดัเจนมากขึ้น 
   4.  การกาํหนดระดับคะแนนของตัวชีว้ัดการประเมินทุกตัวชี้วัดกาํหนดไวเปน
มาตรฐานเดียวกันตามที่กําหนดไวในคูมือ กลาวคือ แบงเปน 5 ระดับ (5 = สูงมาก  4 = สูง  3 = ปานกลาง  
2 = ตํ่า และ 1 = ตํ่ามาก) 
   5.  การกาํหนดคาคะแนนประเมินผลของตัวชี้วัดแตละตัวอาจกาํหนดแตกตางกนัได 
บางกรณีอาจจะตองเจรจากับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 
   6.  มหาวทิยาลัยจะตองเตรยีมขอมูลการประเมินสวนที ่1 และสวนที ่2 สงให
คณะกรรมการติดตามฯ 
   7.  ขอใหพิจารณาจัดทําคํารับรองกับอธิการบดีในการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลงานมหาวยิาลยัในปงบประมาณตอไป 
   8.  ตัวชี้วัดที ่3.4 เปลี่ยนเปน ใชเงนิเหลื่อมปสําหรับงบดําเนนิงานทัง้หมดไมเกินไตร
มาส 2 ของปงบประมาณถัดไป 
   9.  ตัวชี้วัดที ่3.5  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทนุตอหนวยผลผลิตสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 จะตองเปลี่ยนเกณฑการประเมินผลใหสอดคลองกับเงื่อนไขเวลาของ
กระทรวงการคลังที่ใหเลื่อนการจัดทาํเรื่องนี้ใหแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2553 และคณะกรรมการขอให
มหาวิทยาลยัรายงานผลการดําเนินการของปงบประมาณ พ.ศ.2551 ใหทราบดวย 
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   10.  ตัวชีว้ัดที ่3.8.1 ใหตัดออกและเปลี่ยนตัวชี้วัดที ่3.8 เปน รอยละความสําเร็จของ
การบริหารสญัญาจัดซื้อจัดจางในสวนงบลงทนุประจาํป 
   11.  ตัวชีว้ัดที ่4.2 ความสําเร็จของการปรับสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดขออนุมัติจากสภามหาวทิยาลยัปรับปรุงแผนการดําเนนิงานใหมแลว จะตองเปลี่ยน
เกณฑการประเมินใหสอดคลองดวย 
   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบใหฝายเลขานกุารไปปรับปรุงกรอบเวลา หลักเกณฑ
ตัวชี้วัดตามขอสังเกต และขอเสนอแนะของที่ประชมุใหเรียบรอยกอนแจงใหอธิการบดีทราบและดําเนนิการ
ตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกพล  หนุยศร)ี 
รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวทิยาลยั 
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

 
 

(นายบรรพต   ฤทธิศาสตร) 
รักษาการในตาํแหนงหัวหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลัย 
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

ผูจดรายงานการประชุม 


