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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คร้ังท่ี 8/2552 
วันจันทร ท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 

ณ  หองประชมุ 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

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

1.  รองศาสตราจารย ดร.ทองอินทร  วงศโสธร    ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารยยนื  ภูวรวรรณ      กรรมการ 
3.  นายโสภณ   สุภาพงษ       กรรมการ 
4.  นางบุปผา  ชวะพงษ       กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย ดร.เอกพล  หนุยศรี     เลขานุการ 
6.  หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย     ผูชวยเลขานุการ 

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร - รักษาการในตาํแหนง) 
 
ผูไมมาประชมุ 

1.  ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน    ลาประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.10 น. 
   ประธานกลาวเปดประชุมแลวขอใหที่ประชุมพิจารณาเรือ่งตางๆ ตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดงันี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ  

วาระท่ี   1.1 กรอบเวลา และกรอบตัวชี้วัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

   เลขานุการเสนอวาสืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตราวจสอบ และประเมินผลงาน 
ในการประชุม คร้ังที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 19 ตลุาคม 2552 ไดใหความเหน็อบกรอบเวลา และกรอบตวัช้ีวัดการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 6 เดือน และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบกอนนาํหารือกับฝายบริหารของมหาวิทยาลัย และตอจากนั้นจะได
จัดทํารายละเอียดการประเมนิจัดสงใหอธิการบดีเพื่อการจัดเตรียมขอมูลรายงานการประเมินผลตอไป ทั้งนี้
กรอบตัวช้ีวดัดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้
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1.  ขอบเขตการติดตาม 
1.1 ประเมินผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ 

1.1.1 ดานการพัฒนาองคกร 
1.1.2 ดานการปฏิบตัิตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
1.1.3 ดานการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553 

2.  กรอบและตัวชี้วัด 
2.1  การประเมินดานการพัฒนาองคกร ประเมินผลจาก 

2.1.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลยั  
2.1.2 มติ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของสภามหาวทิยาลัย และ

คณะกรรมการของสภามหาวทิยาลัย 
2.1.3 การดําเนนิการตามขอเสนอแนะ จากการตรวจสอบรับรองงบการเงิน

ของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน และการตรวจสอบภายใน 
2.1.4 ตัวช้ีวดัดานการพัฒนาองคกรในคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 
2.2  การประเมินดานการดําเนินการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการประเมินผลจาก 

2.1.1 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กับสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

2.1.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน
มหาวิทยาลัยระดับผูบริหาร  

2.3  การประเมินดานการดําเนินงานตามแผนการปฏิบตัริาชการประจาํป  
พ.ศ.2553 แยกตามพันธกิจ 5 ดาน 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
   ที่ประชุมใหขอสังเกต ดังนี ้

1.  มหาวิทยาลัยควรมีชองทางการสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบถึงสถานะ 
ความเปนไปขององคกร และใหบุคลากรตระหนกัถึงความเปนเจาของและความรับผิดชอบรวมกันในองคกร 

2.  เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่มีหนาทีว่ิเคราะหหรือรายงานผลงานตางๆ เชน 
รายงานการเงนิควรตองทําหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบ การจัดทาํรายงานตามหลักวิชาและบนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริง 

มต ิ รับทราบ และใหนําขอสังเกตของที่ประชุมเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่7/2552  
วันที่ 19 ตุลาคม 2552 
เลขานุการเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2552 วันที่ 

19 ตุลาคม 2552 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตรัิบรองโดยมีการแกไขรายงานหนาที่ 4 ขอที่ 2.3 วรรคที่

สาม เดิมคําวา “ควรนํารายไดจากทกุสวนมาบวกรวมกนัไมควรแยกออกจากกัน”  แกเปน  “ควรนาํรายไดจาก 
ทั้งงบประมาณประจําป และงบกลางมารวมกันเพื่อใหสอดคลองกับรายจายใหสามารถเปรียบเทียบกันไดตาม
หลักการบัญช”ี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี   3.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 (1 ตลุาคม 2551-30 กันยายน 2552) 
 เลขานุการเสนอวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดจดัทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552)  
และไดนําสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไปแลว นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยไดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
เสนอตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน พิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพจิารณา 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
   ที่ประชุมใหขอเสนอแนะ ดงันี้ 

 1.  ตัวช้ีวดัที่ไมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยควรเจรจากับสํานักงาน ก.พ.ร. 
ตอไป 

2.  ขอใหเปรียบเทียบผลการประเมินระหวางปนี้กับปที่ผานมา ทั้งผลการประเมินใน
ภาพรวม ตวัช้ีวัดที่ไดคะแนนนอย และตวัช้ีวัดที่มีผลการประเมินดี กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณา 

3.  มหาวิทยาลัยควรสื่อสารการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินคณุภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอยางทั่วถึงทั้งองคกรเพื่อใหทกุคนมีสวนรวม 

มต ิ เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 เปรียบเทียบกบัปที่ผานมาตามขอเสนอแนะของที่ประชมุกอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 
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วาระท่ี   3.2 การประเมินสภามหาวิทยาลัย (สภามาหาวทิยาลัย และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 
 เลขานุการเสนอวาฝายเลขานกุารไดนําผลการประเมินตนเองของสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552  
สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณารายงานผลการประเมินสํานกังานสภามหาวิทยาลัยแลวมมีติเห็นชอบใหนําเรื่อง 
การประเมินสาํนักงานสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณารวมกบัการประเมินสภามหาวิทยาลัย โดยขอให
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไปพิจารณาวางระบบการประเมินใหเหมาะสมและ 
นําผลเสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณา  

ฝายเลานุการไดรวบรวมเอกสารขอมูลรายงานการปรเมนิตนเองของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ตัวอยางองคประกอบตัวช้ีวดัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ (ราง) รูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัย ทีผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการติดตามฯ แลวเมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2552  เมื่อวันที่ 21 กนัยายน 2552 สําหรับขอมูล (ราง) 
รูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัย ที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุมครั้งบที่ 6/2552 นั้นมีรายละเอียด
ประกอบดวย วัตถุประสงคการประเมิน ระยะเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน กรอบหัวขอการประเมิน  
และการรายงานการประเมนิ 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
   มติ  เห็นชอบมอบใหฝายเลขานุการรับไปยกรางแบบประเมินเสนอใหมอีกครั้ง  
โดยขอใหศกึษาแบบประเมนิของสถาบันแหงอื่นประกอบดวย 

 
วาระท่ี   3.3 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

ธรรมาธิราช  ประจําปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) 
   เลขานุการเสนอวาตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน  
ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ซ่ึงการประเมินมหาวทิยาลัย และของอธิการบดี
รอบ 12 เดือนนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาองคกร 
2) ดานการดําเนินงานตามตวัช้ีวดัที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2552 และ 3) ดานการดําเนินงานที่
ไดประยุกตการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ 
   บัดนี้การดําเนนิการติดตาม ตราวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย และของ
อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ 12 เดือน ฝายเลขานุการไดรับขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินผลงานจากมหาวิทยาลัย และรวมทั้งไดติดตาม ประเมินผลตามตัวช้ีวดัตางๆ และจัดทําสรปุผลการ
ประเมินแลว แตรายงานผลการประเมินยงัไมสมบูรณเนื่องจากขอมูลประกอบการประเมินผลงานที่ฝาย
เลขานุการไดรับมาจากมหาวทิยาลัยขณะนีย้ังไมครบถวน เพราะวาผูรับผิดชอบเก็บหลักฐานสงขอมูลลาชา 
ตัวช้ีวดัการประเมินผยูระหวางการวิเคราะหขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดแก ตัวช้ีวดั “รอยละของระดับ
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ความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนสิิตนักศึกษา” ตัวช้ีวดัที่สํานกังาน ก.พ.ร. ขยายเวลาสงขอมูลถึงวันที่ 
29 มกราคม 2553 ไดแกตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต”  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

มติ   เห็นชอบในหลักการผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยและของอธิการบดีทั้ง 3 ดาน และเพื่อใหการจัดทํารายงานผลการประเมินเปนไปดวยความเรยีบรอย
จึงมอบหมายใหฝายเลขานุการไปปรับปรุงรายละเอียดผลการประเมินใหครบถวนสมบูรณ และนาํเสนอ 
ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกพล  หนุยศรี) 
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
 
 
 

(นายบรรพต   ฤทธิศาสตร) 
รักษาการในตาํแหนงหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 

ผูจดรายงานการประชุม 


