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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ครั้งที่ 7/2552 
วันจันทร ที่ 19 ตุลาคม 2552 

ณ  หองประชุม 1514 ชั้น 5 อาคารบรหิาร  
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

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

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร - รักษาการในตาํแหนง) 
 
ผูไมมาประชมุ 

1.  รองศาสตราจารย ดร.ทองอินทร  วงศโสธร    ลาประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 
   เนื่องจากประธานมีภารกิจตองเดินทางไปตางประเทศ จึงมารวมประชุมไมได  
ที่ประชุมจงึเหน็ชอบใหเลือก นายโสภณ  สุภาพงษ กรรมการ ทําหนาทีป่ระธานในที่ประชุมคร้ังนี ้และได
ดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ  

วาระที ่  1.1 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดับสถาบัน และระดับ
หนวยงาน มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

   เลขานุการเสนอวาคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลยั ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลยั 5 คน และภายในมหาวิทยาลัย 1 คน ไดทําการประเมนิคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย และ
ระดับหนวยงานของมหาวิทยาลัยประจาํปการศึกษา 2551 (1 กรกฎาคม 2551-30 มิถุนายน 2552) พรอมกันนี้
คณะกรรมการประเมินไดจัดทําผลการประเมินแยกออกเปน 2 ฉบับ 8nv 

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน และ 
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2. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน 
โดยรายละเอยีดผลการประเมินพอระบุได ดังนี ้
1. วิธีการประเมนิ 

มหาวิทยาลยัจัดอยูในกลุมผลิตบัณฑิต และพัฒนาสงัคม ไดดําเนนิการประกัน
คุณภาพภายในโดยอิงตามองคประกอบคณุภาพของ สกอ. 9 องคประกอบ รวม 39 ตัวบงชี ้และไดเพิ่มเติมตัว
บงชี้ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคณุภาพรายนอกของ สมศ.ตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. และ กพร.อีก 22 ตัวบงชี้ รวมทัง้สิ้น 61 ตัวบงชี้ กระบวนการประเมินใชวธิีการศึกษา
เอกสาร/รายงาน/ขอมูลที่เกีย่วของ สัมภาษณผูบริหาร และตัวแทนนกัศึกษา/ศิษยเกา และนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหสรุปผล และใหขอเสนอแนะ และเสนอรายงานผลการประเมนิดวยวาจาตอคณะผูบริหารมหาวิทยาลยั 
พรอมทัง้รับฟงคําชี้แจงเพิ่มเติมจากมหาวทิยาลยั 

2. ผลการประเมนิ 
ในภาพรวมผลการประเมนิมีคะแนนอยูในระดับดีมาก แยกตามองคประกอบ คือ  
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนการดําเนนิการ ระดับดี 

(2.50) 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน ระดับดี (2.45)  
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา : ระดับพอใจ (2.00) 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย ระดับดีมาก (2.75) 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม ระดับดีมาก (2.80) 
องคประกอบที่ 6  การทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับดีมาก (3.00) 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ ระดับดีมาก (2.67) 
องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ ระดับดี (2.50) 
องคประกอบที่ 9  ระบบกลไกการประเมนิคุณภาพ ระดับดี (2.33) 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
   ที่ประชุมใหขอสังเกต ดังนี ้
   ผลการประเมนิภายในของมหาวิทยาลยัในภาพรวม ดีมาก แตในรายงานของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพพบวามหาวทิยาลยัมีจดุที่ควรพัฒนาหลายดาน ซึ่งแตละดานนัน้เปน
ยุทธศาสตรทีสํ่าคัญตอการดําเนนิงานและการพฒันามหาวิทยาลัย เชน หลักสูตรการสอนสวนใหญยังไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวานาจะเกิดจากลกัษณะของการประเมิน มิได
ประเมินในลักษณะเชื่อมโยงกันทุกองคประกอบ และเปนการประเมินแยกองคประกอบ จึงอาจทาํใหผลการ
ประเมินคลาดเคลื่อนไป 
   มติ  รับทราบ และใหนาํขอสังเกตของที่ประชมุเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2552  
วันที่ 21 กันยายน 2552 
เลขานุการเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2552 

วันที่ 21 กันยายน 2552 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองโดยมีการแกไขรายงานพิมพคําผิดหนาที่ 3 ขอที่ 

3.3 วรรคแรก เดิมคําวา และทําองคกรที่ดี... แกเปน  และนําองคกรที่ดี... 
และนอกจากนั้นที่ประชุมไดเสนอแนะใหปรับวิธีการเขยีนติใหชัดเจน โดยขอใหเนน

หัวขอและแยกประเด็นออกเปนขอๆ ใหชดัเจน 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที ่  3.1 รายงานงบการเงินรวมรอบ 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2552  
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   เลขานุการเสนอวา ตามที่สภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 5/2550 เมื่อวันที ่15 
มิถุนายน 2550 มีมติใหมหาวิทยาลัยจัดทาํรายงานการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยทกุ 6 เดือน นั้น บัดนี้
มหาวิทยาลยัโดยกองคลังไดจัดทํารายงานงบการเงนิสําหรับงวด  6 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 
เพื่อนาํเสนอสภามหาวทิยาลัย โดยไดดําเนินการแกไขปรับปรุงเพิ่มเตมิรายละเอยีดในงบการเงนิดังกลาวตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิน เรียบรอยแลว  ดังนี ้
   1.  คณะกรรมการนโยบายการเงนิและทรพัยสิน ในการประชุมคร้ังที ่4/2552 เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ไดใหขอเสนอแนะวาตอไปใหจัดทําขอมูลเปรียบเทียบกับปที่ผานมาในชวงเวลา
เดียวกนั เพื่อใหผูบริหารใชเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการ และขอใหเพิ่มขอมลูรายละเอียดในสวนของ
เงินรายไดจากการขายสนิคาและบริการใหมากขึ้น 
   2.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมคร้ังที่ 
4/2552  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ไดใหขอสังเกต และขอเสนอแนะดงันี ้ 

ขอเสนอแนะ 
   1.  กอนนํางบการเงนิรอบ 6 เดือนนี้ เสนอสภามหาวทิยาลัยขอใหมกีารเปรียบเทียบ
กับงบการเงนิในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ 2551 ดวย เพื่อใหสภามหาวทิยาลยัไดทราบฐานะการเงนิ
ของมหาวทิยาลัยปปจจุบันเปรียบเทียบกบัปกอน 
   2.  นอกจากการเสนอตัวเลขงบการเงนิแลว ขอใหทําการวิเคราะหงบการเงนิโดยสรุป
เพื่อนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยดวย 
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   3.  ในหมายเหตุงบการเงนิ ที่ 11 รายการเงินโอนรอการรับรูสูงมาก (18.8 ลานบาท
เศษ) แสดงวามหาวิทยาลยัยังไมมีระบบการตรวจสอบและติดตามเงนิประเภทนี้อยางมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลยัควรเรงรัดจัดวางระบบ 
   ขอสังเกต 
   1.  ในหมายเหตุงบการเงนิที่ 13 ในรายการเงนิงบประมาณแผนดิน 
ปรากฏวารายไดตํ่ากวาคาใชจายสาเหตุเกิดจากการพมิพตัวเลขผิดพลาดหรือเกิดจากสาเหตุใด  
   2.  ในหมายเหตุงบการเงนิที่ 15 และ 17 ในรายการเงนิงบประมาณแผนดิน งบ
รายไดบุคลากรจํานวน 219,584,116.32 บาท แตมีคาใชจายจาํนวนรวมเทากับ 254,706,626.22 บาท ซึง่เปน
คาใชจายมากกวางบรายไดที่ไดรับเพราะสาเหตุใด 
   3.  ในหมายเหตุงบการเงนิที่ 8 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น คือสินทรัพยประเภทใดบาง 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 
ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะ ดังนี ้
1.  มหาวทิยาลัยควรจัดทําขอมูลทางบัญชเีพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร โดยควรเริ่ม

ดําเนนิการตั้งแตรอบปบัญชี 2552 เปนตนไป 
2.  เอกสารวิเคราะห เปรียบเทียบ งบการเงินรอบ 6 เดือน ของปพ.ศ.2551 และป 

พ.ศ.2552 มีขอสังเกต ดังนี ้
 2.1  ทุนในงบแสดงฐานะการเงิน ปพ.ศ.2552 มียอดหายไปจากป พ.ศ.2551 

ประมาณ 200 ลานบาท 
 2.2  ในตารางขอเสนอแนะใหแกไขคําวาหมายเหตุงบการเงิน เปนหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ 
 2.3  ในตารางขอเสนอแนะขอ 2.2 หมายเหตุงบการเงนิที่ 15 และ 17 ในการ

จัดทําบัญช ีการจัดทํารายงานการเงนิ จัดทําตามรายการผังบัญชี ควรนํารายไดจากทุกสวนมาบวกรวมกนั ไม
ควรแยกสวนออกจากกัน 

 2.4  ขอใหแกไขคําผิด คําผิดความหาย และจัดลําดับขอยอยใหชัดเจน 
มติ เห็นชอบใหนํารายงานงบการเงินรอบ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2552 พรอมกับขอเสนอแนะของที่ประชุมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระที ่  4.1 ผลการสํารวจเรื่องความพึงพอใจของบุคลากร มสธ. ทีม่ีตอระบบบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย 
เลขานุการเสนอวา ตาที่ทีป่ระชุมไดใหความเห็นชอบแบบสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากร มสธ.ที่มีตอระบบบริหารจัดการของมหาวทิยาลัย และฝายเลขานุการไดจัดทําแบบสํารวจไปสํารวจ
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ความพึงพอใจของบุคลากรของมหาวทิยาลัย ซึ่งประกอบดวยขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจําเงนิรายได/
งบประมาณแผนดิน และลูกจางประจาํลักษณะพิเศษ ทกุคนจํานวนประมาณ ....... คน ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2552 ที่ผานมาแลว ปรากฏวาไดรับแบบสอบถามคนืกลบัมาจํานวน 614 ฉบับ คิดเปนรอยละ 30 ของบุคลากร
ทั้งหมด ปรากฏความพงึพอใจตอระบบบริหารจัดการของมหาวทิยาลยั วัดระดับต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป ได
คะแนนเทากับ 4 หรือรอยละ 70-79 ทั้งนี้การประเมินผลแบบสอบถามดังกลาวไดทําการสรุปผลการประเมิน
เปรียบเทยีบ 3 ดาน คือ 

1.  ความพึงพอใจของบุคลากรรวมและแยกตามสายงาน 
2.  ความพึงพอใจของบุคลากรแยกตามประเภทของบุคลากร 
3.  ความพึงพอใจของบุคลากรแยกตามระดับการศึกษา 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 
ที่ประชุมไดใหขอสังเกต  ดังนี ้
1.  ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัที่สําคัญ ไดแก ระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลและการพัฒนาระบบการเงนิ การคลัง และการพสัดุ ระดับเทคโนโลยทีี่ใชในระบบการศึกษาทางไกล 
ความพึงพอใจที่มีตอความกาวหนาในการทํางาน ความพึงพอใจที่มีตอเงินเดือนและสวัสดิการที่ไดรับ ผลการ
สํารวจพบวาบคุลากรมีความพึงใจต่าํ 

2.  บุคลากรทกุกลุมมีความพึงพอใจในระดับตอระบบการเงนิ การคลัง และการพัสดุ 
ประกอบกับในแบบสํารวจหลายฉบับบุคลากรเสนอความเห็นตรงกันไววาอัตราคาลวงเวลาของมหาวิทยาลยัมี
อัตราที่ตํากวาสวนราชการอืน่คอนขางมาก ที่ประชุมเหน็วาเรื่องนี้มีผลกระทบตอขวัญและกําลงัใจโดยตรงตอ
บุคลากรสายสนับสนนุที่แกไขไมยาก มหาวทิยาลยัควรใหความสําคญั และดําเนนิการแกไข 

3.  ใหมหาวทิยาลัยใชระบบการติดตอส่ือสาร เพื่อใหความรู ความเขาใจ ขาวสาร 
ความเคลื่อนไหวในเรื่องตางๆ ของมหาวทิยาลัยใหมากที่สุด และทั่วถงึทัง้องคกร 

มติ เห็นชอบใหนําผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร มสธ.ที่มีตอระบบ
บริหารจัดการของมหาวทิยาลัย และนาํขอมูลสรุปความคิดเห็นตางๆ ของบุคลากร รวมทัง้ขอสังเกตของที่
ประชุมเสนอมหาวิทยาลัยดาํเนนิการตอไป 

 
วาระที ่  4.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัรอบ 6 เดือน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เลขานุการเสนอตอที่ประชมุพิจารณากรอบเวลา และกรอบการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวทิยาลัยรอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งฝายเลขานุการไดยกรางขึ้นเพื่อจะ
นําเสนอตอสภามหาวทิยาลัยใหความเหน็นาํไปใชเปนกรอบการประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั 
ปงบประมาณ 2553 สาระสาํคัญโดยสรุป ดังนี ้
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1.  ขอบเขตการประเมิน 
1.1 ประเมนิรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม 

2552-31 มีนาคม 2553) 
1.2  ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลยั 2 ดาน คือ 
 1.2.1  ดานการพัฒนาองคกร 
 1.2.2  ดานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553 

2.  กรอบตวัชี้วัด 
 2.1  ประเมินดานการพัฒนาองคกร ประกอบดวยการดําเนนิการของ

มหาวิทยาลยัในเรื่องตางๆ 6 เร่ือง 
 2.2 ประเมนิดานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553 

ประกอบดวยการประเมนิตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 5 พันธกิจ กาํหนดตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 
3.  การเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  รายงานผลการประเมินตอสภามหาวิทยาลยั

ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2553 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 
ที่ประชุมไดใหขอเสนอปรับปรุง แกไขกรอบ ตัวชี้วัดการปะเมิน ดังนี ้
1.  ใหนาํตัวชีว้ัดการประเมนิแบบสมดุล 4 มิติ ปงบประมาณ 2552 มาเพิม่การ

ประเมินดานพฒันาองคกรอกีหนึ่งตัวชี้วัด 
2.  ใหนาํผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอที ่3.1.5 และ 3.1.6 

มาประเมนิรวมกับการปฏิบัติการตามแผนการปฏิบัติราชการฯ 
3.  ใหนาํตัวชีว้ัดของพนัธกจิดานการพัฒนาองคกรนาํไปประเมินในดานการพฒันา

องคกรดวย 
มติ เห็นชอบใหฝายเลขานกุารปรับปรุง แกไข กรอบ และตัวชี้วัดการประเมินผล

งานมหาวทิยาลัยตามขอเสนอแนะ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาเห็นชอบตอไป 
 

วาระที ่  4.3 การประเมินสภามหาวิทยาลยั 
   เลขานุการเสนอวา ตามทีท่ีป่ระชุมในการประชุมคร้ังที ่6/2552 เมื่อวนัที ่21 กนัยายน 
2552 ไดพิจารณาเรื่องการประเมินสภามหาวทิยาลยั และที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเรื่องการประเมินสภา
มหาวิทยาลยั และที่ประชมุไดใหขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการไปปรับปรุงแกไขกรอบ วิธกีารประเมินสภา
มหาวิทยาลยั กอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาใหความเหน็ชอบ นัน้ 

บัดนี้ ฝายเลขานุการไดดําเนินกาดรปรับปรุงแกไขรายละเอียด กรอบ และวิธกีา
ประเมินดังกลาวเรียบรอยแลว จงึขอใหทีป่ระชุมพิจารณากรอบ และวิธีการใหเหมาะสมอีกครั้ง 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
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   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 
ที่ประชุมไดหารือ และมีความเหน็กําหนดแนวทางการประเมินสภามหาวทิยาลยัใน

เบื้องตนวาควรประเมินผลงานเชงิคุณภาพของสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยัประเมิน
ตนเองตามตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

มติ เห็นชอบใหมกีารศึกษาแนวทางการประเมินของสถาบนัแหงอื่นที่เหมาะสม
มาใชประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกพล  หนุยศร)ี 
รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวทิยาลยั 
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

 
 
 

(นายบรรพต   ฤทธิศาสตร) 
รักษาการในตาํแหนงหัวหนาสํานักงานสภามหาวทิยาลัย 
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

ผูจดรายงานการประชุม 


