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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ครั้งที่ 6/2552 
วันจันทร ที่ 21 กันยายน 2552 

ณ  หองประชุม 1406 ชั้น 4 อาคารบรหิาร  
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย ดร.ทองอินทร  วงศโสธร    ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวงั  พธิิยานุวฒัน    กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ      กรรมการ 
4.  นายโสภณ   สุภาพงษ       กรรมการ 
5.  นางบุปผา  ชวะพงษ       กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย ดร.เอกพล  หนุยศร ี     เลขานุการ 
7.  หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     ผูชวยเลขานุการ 

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร - รักษาการในตาํแหนง) 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
   ประธานกลาวเปดประชุมแลวขอใหที่ประชมุพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ  

วาระที่   1.1 คูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลัยประจาํปงบประมาณ 
2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) 

   เลขานุการเสนอที่ประชมุรับทราบคูมือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยัและอธิการบด ีประจําปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 -30 กันยายน 2552)  ซึง่มี
รายละเอียดกรอบเวลาการประเมิน กรอบและตัวชี้วัดที่คณะกรรมการกําหนดและไดนําเสนอใหสภา
มหาวิทยาลยัในการประชมุคร้ังที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ใหความเห็นชอบแลว รวมทั้งไดประชุม
หารือกับฝายบริหารของมหาวทิยาลยัเรียบรอยแลว  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2552  
วันที่ 17 สิงหาคม 2552 
เลขานุการเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2552 

วันที่ 17 สิงหาคม 2552 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระที ่  3.1 แบบสอบถามความพงึพอใจของบุคลากร มสธ. ทีม่ีตอระบบบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย (สําหรับตัวชี้วัด ที่ 1.6) 
เลขานุการเสนอวาคณะกรรมการฯ จะทาํการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

รอบปงบประมาณ พ.ศ.2552 สวนที่ 3 การดําเนนิงานโดยการประยกุตใชการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ สําหรับ
มิติที่ 1 ดานพงึพอใจของผูรับบริการ คณะกรรมการไดกําหนดตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวทิยาลยั ฝายเลขานกุารจงึไดยกรางแบบสอบถามเพือ่ใชวัดระดับ
ความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีตอระบบบริหารจัดการของมหาวทิยาลยั 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแบบสอบถามตามที่เสนอ โดยใหเพิ่มระบบ

บริการสารสนเทศในแบบสอบถามอีกหนึ่งระบบและแกไขชื่อเรียกระบบตางๆ ในแบบสอบถามใหสอดคลองกับ
ที่ใชอยูในตวัชีว้ัดอื่นๆ และทีป่ระชุมไดใหขอเสนอแนะเพิม่เติมวาควรจะทําการประเมินความพงึพอใจบุคลากร
ที่มีตอระบบบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยเปนระยะๆ จะทาํใหเหน็ภาพความเปลี่ยนแปลงของมหาวทิยาลยั 

 
วาระที ่  3.2 แนวทางการประเมินอธกิารบดี ป 2553 

เลขานุการเสนอวา การประเมินอธิการบดีในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2553 จะใช 
แนวทางการประเมินเชนเดียวกับป พ.ศ.2552 แตส่ิงที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปจากเดิมคือตัวชี้วัดการ
ประเมินเรื่องภาวะผูนําผูบริหารทุกระดับ จะเปลี่ยนการประเมินโดยกําหนดแนวทางการประเมนิมสีาระสําคัญ 
ดังนี ้

1.  วัตถุประสงคของการประเมิน 
 1.1  เพื่อใหอธกิารบดีไดทบทวนการบริหารงานที่ผานมา 
 1.2  เพื่อใหอธกิารบดีไดทราบจุดออน จุดแข็งของการบรหิารงาน 
 1.3  เพื่อใหอธกิารบดีไดทราบแนวทางที่จะพัฒนามหาวทิยาลยั 
 1.4  เพื่อใหอธกิารบดีไดรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับ 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2.  ใชเวลาการประเมิน 1 รอบปงบประมาณ 
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3.  เกณฑการประเมิน ดังนี ้
 3.1  ภาวะผูนาํ 
 3.2  ความสามารถในการพฒันาองคกร 
 3.3  คุณสมบติัในการเปนผูกํากับดูแลและทําองคกรที่ดีภายใตกรอบ

จริยธรรม คุณธรรม ตามหลกัสากล 
4.  วิธีการประเมิน 
 4.1  ภายในวนัที ่15 ตุลาคม 2553 ใหอธกิารบดีสงรายงานการประเมิน

ตนเองตอคณะกรรมการ 
 4.2  คณะกรรมการฯ พบปะสัมภาษณ หาขอมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชม ดูงาน 

หรือตรวจเอกสาร เพื่อใชประกอบการประเมิน 
 4.3  คณะกรรมการคํานึงถึงหลักประเมนิในลักษณะสรางสรรค 
 4.4  คณะกรรมการรายงานผลการประเมนิตอสภามหาวิทยาลัยภายในวนัที ่

15 พฤศจิกายน 2553 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้
1.  กรอบการประเมินมหาวทิยาลยัและอธิการบดีใชกรอบและแนวทางการประเมนิ

เชนเดียวกับปงบประมาณ พ.ศ.2552 
2.  การประเมนิอธิการบดีกาํหนดกรอบหลักเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 2.1  ระยะเวลาการประเมิน 1 ปงบประมาณ 
 2.2  การรายงานผลการประเมินอธกิารบดรีายงานผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนนิงานตามตัวชี้วัด และวางแผนปฏิบัติการปรับปรุงแกไขตัวชี้วัดทีไ่มบรรลุเปาหมาย 
 2.3  อธิการบดีสงรายงานผลการประเมนิตนเองแกคณะกรรมการภายใน

วันที่ 15 ตุลาคม 2553 
 2.4  คณะกรรมการจะรายงานผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลัยภายใน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 
 2.5  กรอบและหัวขอการประเมินอธิการบดี 
  2.5.1 ผลการดําเนนิงานดานการพัฒนาองคกร 
  2.5.2 ผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  2.5.3 ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาํป 
  2.5.4 ภาวะผูนําในการเปนผูกํากับดูแลทีดี่ภายใตกรอบจริยธรรม 

คุณธรรม ตามหลักสากล โดยการประเมนิจากระดับความสําเร็จผลการดําเนินงาน 7 ประเด็น ดังนี ้
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   (1) ความรับผิดชอบที่จะดํารงความสุจริต และ
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองคกร 

   (2) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสยีเทาเทยีมกนั 
   (3) ความโปรงใส 
   (4) การมีวิสัยทัศนในการสรางคุณคาในระยะยาวแก

มหาวิทยาลยั 
   (5) การสงเสรมิใหมีการกํากบัดูแลและจรรยาบรรณที่ดี 
   (6) การมีมนุษยสัมพนัธ มีความสามารถในการสื่อสารและ

สรางแรงบันดาลใจ 
   (7) ศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา 
 

วาระที ่  3.3 กรอบและแนวทางการประเมินสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการเสนอวา สืบเนื่องจากการที่สภามหาวทิยาลยัไดมีนโยบายใหมีการ

ประเมินผลงานของสภามหาวทิยาลยัตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที ่9/2552 เมื่อวนัที ่25 
กันยายน 2552  โดยไดรับมอบหมายใหคณะกรรมการติดตามฯ รับมาพิจารณาแนวทางและวางระบบวิธีการ
ประเมินนั้น ฝายเลขานุการจึงไดพิจารณายกรางกรอบและแนวทางการประเมินสภามหาวิทยาลยั ดังนี ้

1.  วัตถุประสงคของการประเมิน 
 1.1  เพื่อใหเกดิธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 1.2  เพื่อใหสภามหาวทิยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามภารกจิไดเขมแข็งขึ้น 
 1.3  เพื่อใหสภามหาวทิยาลัยสามารถกาํหนด และมีความเห็นรวมกนั

เกี่ยวกับเปาหมายของสภามหาวิทยาลยั 
 1.4  เพื่อใหสภามหาวทิยาลัยมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบทีช่ัดเจน 
 1.5  เพื่อใหเกดิความสัมพันธที่เขมแข็งระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยกบัอธิการบด ี
 1.6  เพื่อใหเกดิความชัดเจนของความคาดหวงัระหวางสภามหาวทิยาลัย 

กับอธิการบด ี
2.  อํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 2.1  ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 มาตรา 15 
 2.2  ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ และ พ.ร.บ.

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ รวมทัง้หนาที่ในฐานะที่เปนองคกรสงูสดุในการกาํกับดูแลสถาบันการศึกษา 
3.  ระยะเวลาการประเมนิ 
 ประเมินทุกปนับแตวันดาํรงตําแหนงของสภามหาวทิยาลัย (วาระ 2 ป) 
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4.  วิธีการประเมิน 
 วิธีการประเมนิที่ใชกันอยูในขณะนี้ม ี2 วธิี คือ ใชบุคคลภายนอกเปนผู

ประเมิน และใชวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment)  
5. ประเด็นที่ประเมิน 

5.1  ประเมนิการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที ่
5.2  ประเมนิจากการกํากับดูแลตนเองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
5.3  การพัฒนาสภามหาวิทยาลัย องคกรของสภามหาวทิยาลยั 
5.4  ความสัมพันธระหวางสภามหาวทิยาลัยกับอธิการบดี และกบัผูมีสวนได

สวนเสยี 
   6.  การรายงานการประเมินจะเปดเผยตอสาธารณะ 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

   การประเมนิผลงานสภามหาวทิยาลยัควรกําหนดแนวทางการประเมนิ ดังนี ้
   1.  ระยะเวลาการประเมนิ 
    ประเมินทุกปนับต้ังแตวนัทีม่ีการแตงตั้งสภามหาวทิยาลัย 
   2.  วิธีการประเมิน 
    สภามหาวทิยาลัยเปนผูรับผิดชอบประเมนิตนเอง  
   3.  กรอบหัวขอที่ประเมนิ 
    สภามหาวทิยาลัยควรกาํหนดกรอบและหวัขอประเมินตนเอง ดังนี ้
    3.1  การพัฒนาสภามหาวิทยาลัยและกลไกของสภามหาวทิยาลยัให
สามารถปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ.ของมหาวทิยาลยั พ.ร.บ.บริหารขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
    3.2  ประสิทธภิาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติหนาทีต่ามบทบาทหนาที่
ของสภามหาวทิยาลยั  
    3.3  มีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล 
    3.4  ความสัมพันธระหวางสภามหาวทิยาลัยกับอธิการบดี และผูมีสวนได
สวนเสยี 

 
วาระที ่  3.4 ผลการประเมินตนเองของสํานกังานสภามหาวิทยาลัย 

   เลขานุการเสนอวา ประกาศมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับลงวนัที ่5 กนัยายน 
2551 ไดจัดตั้งสํานักงานสภามหาวทิยาลยั มีผลต้ังแตวนัที ่1 กนัยายน 2551 ใหเปนหนวยงานธรุการของสภา
มหาวิทยาลยั มีฐานะเทียบเทากอง ข้ึนตรงตอสภามหาวิทยาลัยใหมหีัวหนางานสาํนักงานสภามหาวิทยาลัย
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เปนผูบังคับบัญชา และอยูภายใตการกาํกับดูแลของรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลยั เปนองคกรที่มี
ขนาดเล็ก กะทัดรัด บุคลากรทุกตําแหนงทํางานเปนทีม ทาํงานทดแทนกนัได มีภารกิจหลัก 4 ดาน คือ  
ดานเลขานุการกิจ ดานนโยบายและยทุธศาสตร ดานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และดาน
สารสนเทศและบริหารงานทัว่ไป 
   สํานักงานสภามหาวทิยาลยัไดทาํการประเมินตนเองโดยพิจารณาจากนโยบาย 
การปฏิรูปการดําเนนิงานของสภามหาวิทยาลัย วัตถุประสงคการจัดตัง้สํานักงานสภามหาวทิยาลยั ผลการ
ดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ระดับความพึงพอใจในการ
อํานวยการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปผลการประเมินตามองคประกอบตางๆ ดังกลาวเปนดังนี ้
   1.  นโยบายการปฏิรูปการดําเนนิงานของสภามหาวทิยาลัย จาํนวน 10 ตัวชี้วัด  
บรรลุเปาหมาย (≥50%) 9 ตัวชี้วัด (รอยละ 90) 
   2.  วัตถุประสงคการจัดตั้งสาํนักงานสภามหาวิทยาลยั จํานวน 12 ตัวชี้วัด  
บรรลุเปาหมาย (≥50%) 9 ตัวชี้วัด (รอยละ 75) 
   3.  คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานสภามหาวทิยาลยั จาํนวน 11 ตัวชี้วัด 
บรรลุเปาหมาย (≥50%) 6 ตัวชี้วัด (รอยละ 54.54) 
   4.  ระดับความพึงพอใจในการอํานวยการจัดประชุมสภามหาวทิยาลยั จํานวน 13 
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจมากกวาระดับ 3 (≥50%) 13 ตัวชี้วัด (รอยละ 100) 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 

ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองของสํานักงานสภามหาวทิยาลยั 
 
เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกพล  หนุยศร)ี 
รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวทิยาลยั 
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

 
 
 

(นายบรรพต   ฤทธิศาสตร) 
รักษาการในตาํแหนงหัวหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลัย 
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

ผูจดรายงานการประชุม 


