
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ครั้งที่ 2/2554 
วันจันทร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2554 

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร    ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์    กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ      กรรมการ 
4.  นายโสภณ  สภุาพงษ์       กรรมการ 
5.  นางบุปผา  ชวะพงษ์       กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพล  หนุ่ยศร ี     เลขานุการ 
7.  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร์ - รักษาการในต าแหน่ง) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  วิศวธีรานนท์) 
 2.  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (นางสาวเกษณี  สุจริตจันทร์) 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ 
วาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2554 
 เลขานุการเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554  
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่    
21  มกราคม  2554  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.1 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย และเสนอขอความเห็นชอบ
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ในการจัดท าโครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย และ    
สภาวิชาการ นั้น  

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ที่ประชุมได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการจัดท าโครงการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย 
และสภาวิชาการ ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ เสนอ นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้แก้ไข (ร่าง) 
แผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. ขอให้ปรับแก้ไขรายงานความกา้วหน้าในการด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงานของ 
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    1.1  หน้าที่ 4 ข้อ 1 เดิม “กรอบการด าเนินงาน..” แก้ไขเป็น “กรอบและ 
แนวทางการด าเนินงาน...” 
    1.2  หน้าที่ 4 ข้อ 4) เดิม “การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี” แก้ไขเป็น “การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี และมหาวิทยาลัย” 
    1.3  หนา้ที ่4 ข้อ 8) เดิม “การส่งเสริมและสนับสนุนในการใชห้ลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน” แก้ไขเป็น “การส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้หลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน” 
    1.4  หน้าที่ 5 ข้อ 5 ให้จัดล าดับยุทธศาสตร์ 6 ข้อใหม่  โดยสลับล าดับยุทธศาสตร์ 
ที ่3 เดิม  ไปเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1  และยุทธศาสตร์ที่ 1 เดิม  ไปเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
  2. ขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) กรอบการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    2.1  หน้าที่ 1 เดิม ชื่อ “กรอบและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย...” แก้ไขเป็น 
“กรอบและแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย...” 
    2.2  หน้าที่ 1 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ข้อที่ 2 เดิม “2. แต่งตั้ง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที ่เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย และก ากับดูแลส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย” ให้เพ่ิมเติมต่อท้ายว่า “โดยไม่ด ารงต าแหน่งบริหารอื่น”  
    2.3  หน้าที่ 1 ข้อ 4) เดิม “เรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระเพ่ือขออนุมัติ เป็นเรื่องที่ 
สภามหาวิทยาลัยต้องอนุมัติเองมอบให้องค์กรหรือผู้บริหารอนุมัติแทนไม่ได้” แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น “เรื่องที่จะ
บรรจุเข้าวาระเพ่ือขออนุมัติ เป็นเรื่องทีน่ายกสภามหาวิทยาลัยต้องอนุมัติเองมอบให้องค์กรหรือผู้บริหาร
อนุมัติแทนไม่ได้  ทั้งนี้ทุกเรื่องจะต้องเสนอให้อธิการบดีทราบก่อนบรรจุเข้าวาระการประชุม” 
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    2.4  หน้าที่ 1 ข้อ 7) เดิม “ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุวาระการประชุมได้แก่  
นายกสภา/กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี/คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย “ ให้เพ่ิมเติม
ต่อท้ายว่า “และสภาวิชาการโดยความเห็นชอบของอธิการบดี” 
    2.5  หน้าที่ 2 ข้อ 8) เดิม “มีการน าเสนอข้อมูลประกอบการประชุมควรใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ...” แก้ไขเป็น “มีการน าเสนอข้อมูลประกอบการประชุมโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ...”   
    2.6  หน้าที่ 2 ข้อ 6) เดิม “เชิญผู้บริหารระดับรองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี 
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาและผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน เข้าร่วมการประชุมด้วย” ให้เพ่ิมเติม
ต่อท้ายว่า “ยกเว้นการประชุมวาระลับ”  
    2.7  หน้าที่ 2 มาตรการที ่3 ให้ปรับแก้ล าดับข้อ 4 เดิม “อนุกรรมการอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย” ไปเป็นข้อ 5  และให้เพิ่มเติมข้อ 4 “คณะกรรมการนโยบายบริหารงาน
บุคคล” แทนข้อ 4 เดิม 
    2.8  หน้าที่ 3 หัวข้อสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อ 4 เดิม “ปรับระบบความเชื่อมโยง 
ระหว่างส านักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” แก้ไขเป็น “ปรับระบบความเชื่อมโยงระหว่างส านักงานสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ฝ่ายบริหาร 
และสภาวิชาการเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
    2.9  หน้าที่ 4 ข้อ 8) เดิม “ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาล...”  
แก้ไขเป็น “ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักอัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล...”  
    2.10  หน้าที่ 4 ข้อ 2) เดิม “สภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชา” เพ่ิมเติมต่อท้ายว่า “และวิชาชีพ”   
    2.11  หน้าที่ 4 ข้อ 3) เดิม “...โดยใช้หลักธรรมาภิบาล” แก้ไขเป็น “...โดยใช้หลัก 
อัตตาภิบาลและหลักธรรมาภิบาล” 
    2.12  หน้าที ่4 ข้อ 4 และ ข้อ 5 เดิม “จดัให้มีการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจ าปี...” แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น “จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจ าปี...” 
    2.13  หน้าที่ 4 จัดล าดับยุทธศาสตร์ใหม่  โดยสลับยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร ให้สลับไปเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

    2.14  หน้าที่ 5 สลับยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยโดยใช้
หลักความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Self Governance) ไปเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และเพิ่มเติม
ข้อ 4 “ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม” 
    2.15  หน้าที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ให้เพ่ิมเติมข้อ 4 “ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ของสภามหาวิทยาลัยต่อบุคลากรภายในและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง” 
  3. ประเด็นการเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรข้อที่ 4 (corporate value) 
ของ มสธ. ควรพิจารณาแนวทาง ดังนี้ 

  



4 
 

    3.1  ค้นหาคุณค่าหรือค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กรของ มสธ. เช่น ลักษณะเด่น 
ของมหาวิทยาลัยคือมีโอกาสให้บริการการศึกษาได้โดยไม่จ ากัดเพศ วัย ทุกที ่ทุกเวลา  
    3.2  ค้นหาข้อมูลคติพจน์หรือค่านิยมประจ าองค์กรจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ  
  4. ให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและ 
ให้ท าเป็นรูปเล่มโดยให้เพ่ิมเติมโดยน าอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ไปใส่ในเล่มด้วย 
  5. ให้พิจารณาตรวจสอบข้อบังคับการประชุมของสภามหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2522 ว่ามีข้อมูลใดที่ขัดหรือแย้งกับกรอบและแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยที่ปรับปรุง
แก้ไขนี้ ขอให้แก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าวก่อนแล้วน ามาใสไว้ในเล่มด้วย 
  6. มอบให้ก าหนดจัดการประชุมร่วมคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย   
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนเมษายน  2554  เพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินงานของ 
สภามหาวิทยาลัย ก่อนน าผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอในการประชุมร่วมประจ าปี พ.ศ. 2554  ในวันที่  
19 - 20  พฤษภาคม  2554 ระหว่างสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ก าหนดให้มีแผนการประชุม และน าแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
มาเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 
  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จะได้ด าเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป และส าหรับกรณีการแก้ไข ปรับปรุง (ร่าง) แผนการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    จึงแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือโปรดทราบ 
    ที่ประชุมรับทราบ  
 
 3.2 ความก้าวหน้าการจัดจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการประเมินการปฏิบัติงาน 
  ของสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอก 
มาด าเนินการประเมินการปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย     
บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้อยู่ระหว่างการด าเนินการส่งเรื่องการจัดจ้างบุคคลภายนอกมา
ด าเนินการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยไปกองพัสดุเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการพัสดุ และ
มีปัญหาการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ แต่ในขณะนี้ได้มีการโอนเงิน
งบประมาณมาสมทบเพ่ือใช้เป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจัดจ้างมีแนวโน้มว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 1 – 2  สัปดาห์ ศกนี้ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการผลิตชุดวิชา 
  เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้
ก าหนดตัวชี้วัด “ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน
ทันเวลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”  และได้ออกแบบส ารวจที่มีข้อค าถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ได้รับ
เอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการ
สอนและสื่อการสอนทันเวลา โดยสอบถามผ่านระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย โดยท าการส ารวจกับ
กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2553 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 152,656 คน โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจทางระบบ Internet ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ของนักศึกษาเข้ามาตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 5,797 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของประชากรทั้งหมด 
ผลการประเมินจากการส ารวจผ่านระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจ (ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป) ที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553” ร้อยละ 65.53 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินในตัวชี้วัดนี้คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3 ทั้งนี้ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 
มีมติเห็นชอบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและ  
สื่อการสอนทันเวลาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้วนั้น และในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่      
20 ธันวาคม 2553 ได้มีข้อเสนอแนะว่าควรน ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับ
เอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาพิจารณาอีกครั้ง   
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 ได้มีการพิจารณาทบทวนรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ฯ มีมตเิห็นชอบมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ให้วิเคราะห์ข้อมูลของตารางที่ 3 และตารางที่ 4 เพ่ิมเติม โดยแยกข้อมูลของแต่ละ
สาขาวิชาว่า นักศึกษาแขนงวิชาใดมีความพึงพอใจต่อการรับเอกสารการสอนและสื่อการสอนในระดับใด และภายใน 
กี่วัน 
   2. ให้เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการการด าเนินการผลิตชุดวิชา 
และการจัดส่งเอกสารการสอนเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการผลิตชุดวิชา และการจัดส่งเอกสารการสอน ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ จะได้ใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป 
   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ และได้ข้อสรุปว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจที่มีต่อการรับ
เอกสารการสอนและสื่อการสอนหลังจากลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป มาก
ที่สุด คือ ได้รับเอกสารการเรียนการสอนภายใน 21 – 30 วัน 
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    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
     จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือโปรดพิจารณาหารือร่วมกับรองอธิการบดี  
ฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  วิศวธีรานนท์) โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลาว่า จะมีแนวทางอย่างไรที่จะท าให้
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการรับเอกสารดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ชี้แจงถึงกระบวนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา และสื่อเสริม  
ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     1. มีการจัดท าแผนการผลิตเอกสารการสอนและสื่อเสริม  
     2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก่อนเปิดสอนทุกหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 18 เดือน 
     3. มีการน า ข้อ 1 และ 2  มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการก ากับ  
และติดตาม 
     4. ส านักวิชาการมีระบบก ากับและติดตามจัดส่งต้นฉบับเป็นระยะๆ โดยมีการส่งหนังสือ 
ทวงถามไปยังสาขาวิชา เพ่ือทราบความก้าวหน้าของการผลิตชุดวิชาแต่ละชุดวิชาของแต่ละสาขาวิชา 
     5. มีการรายงานความก้าวหน้าของการผลิตชุดวิชาผ่านระบบจัดการข้อมูลการผลิต/ 
ปรับปรุง ชุดวิชา บนระบบ Intranet ของ Corse Team 
     6. ผลการติดตามความก้าวหน้าของการผลิตชุดวิชาผ่านระบบจัดการข้อมูลการผลิต/ 
ปรับปรุง ชุดวิชา บนระบบ Intranet ของ Corse Team ส านักวิชาการน าเสนอผลการติดตามมารายงานในที่
ประชุมสภาวิชาการทุกครั้ง 
     มหาวิทยาลัยยังมีมาตรการงดการเดินทางของคณาจารย์ที่ไม่ได้ส่งต้นฉบับตามเวลาที่
ก าหนดในแผนการผลิตฯ และพิจารณาไม่ขึ้นขั้นพิเศษ ซึ่งจากการสอบถามไปยังประธานสาขาวิชาในแต่ละ
สาขาวิชาก็พบว่า ได้มีการด าเนินงานผลิต/ปรังปรุงชุดวิชาที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง และขณะนี้ได้มีมาตรการโดยน า
การผลิตและปรับปรุงชุดวิชาไปบรรจุไว้ในการประเมินผลการด าเนินงานของคณาจารย์ 
     การจัดส่งเอกสารล่าช้า มีสาเหตุมาจาก 2 ส่วน  คือ 1) ต้นฉบับจัดส่งช้า จึงท าให้การ
จัดพิมพ์ล่าช้า และส่งให้นักศึกษาไม่ทันเวลา 2) การปรับเปลี่ยนแผนการปรับปรุงชุดวิชา ซึ่งท าให้การปรับปรุง
ชุดวิชาไม่ทันตามก าหนด จึงต้องมีการรีปริ้นต์เอกสารชุดวิชาเก่า และไม่ได้จัดท าตามก าหนดเวลาในแผนจึงท า
ให้การผลิตเอกสารการสอนไม่ทันเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผน ท าให้นักศึกษาได้รับเอกสารล่าช้า  
    นอกจากนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้น าเสนอสรุปผลการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาประจ า 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2551 – ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้ 
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ภาคการศึกษา/จ านวนชุดวิชาที่มี
แผนการผลิต/ปรับปรุง 

จ านวนชุดวิชาและร้อยละ 
ที่ผลิต/ปรับปรุง แล้วเสร็จ 

จ านวนชุดวิชาและร้อยละ 
ที่ผลิต/ปรับปรุง ไม่แล้วเสร็จ 

ภาคการศึกษาที่  1/2551 
จ านวน 21 ชุดวิชา 

24 
(100) 

21 
(100) 

ภาคการศึกษาที่  2/2551 
จ านวน 25 ชุดวิชา 

24 
(96) 

1 
(4) 

ภาคการศึกษาที่  1/2552 
จ านวน 24 ชุดวิชา 

24 
(100) 

24 
(100) 

ภาคการศึกษาที่  2/2552 
จ านวน 28 ชุดวิชา 

26 
(92.86) 

2 
(7.14) 

ภาคการศึกษาที่  1/2553 
จ านวน 72 ชุดวิชา 

67 
(93.06) 

5 
(6.94) 

ภาคการศึกษาที่  2/2553 
จ านวน 68 ชุดวิชา 

43 
(63.24) 

25 
(36.76) 

ภาคการศึกษาที่  1/2554 
จ านวน 90 ชุดวิชา 

1 
(1.11) 

89 
(98.89) 

ภาคการศึกษาที่  2/2554 
จ านวน 63 ชุดวิชา 

0 
(0) 

63 
(100) 

 
  ที่ประชมุคณะกรรมการตดิตาม ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพือ่แกไ้ขปญัหาการจดัส่ง
เอกสารการเรียนการสอนลา่ช้า ดังนี ้
  1. ควรมีการส ารวจสภาพการณ์ปัจจุบันของการผลติ/ปรบัปรุงชุดวิชาภาคการศึกษา
ท่ี 1/2554 และ 2/2554 และมีการเรง่รดัการผลิตชดุวชิาให้แลว้เสร็จทนัต่อการเรยีนการสอน  
  2. ควรเชิญประธานสาขาวิชาทีเ่กี่ยวขอ้งมาปรกึษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการผลติ
และปรังปรุงชดุวิชของภาคการศกึษาที่ 1/2554 และ 2/2554 ให้ทันเวลา 
   3. ควรมีจัดท า Study Guide คือ การแนะแนวการเรียนการสอน สรุปประเด็นส าคัญ 
และจัดท าแบบทดสอบ เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 
   4. ควรมีการวิเคราะห์ต้นเหตุ ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา โดยการ
วิเคราะห์จาก 1) Description (D)  2) True (T)  3) Model (M) และ 4) Process (P)  
   5. ผู้บริหารควรสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีการช่วยเหลือกัน และ 
มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน และมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน  
   6. ควรสร้างความประทับใจในการจัดส่งเอกสารการเรียนการสอน 
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   7. ควรมีการทบทวน ศึกษาปัญหา สาเหตุการผลิตชุดวิชาไม่เสร็จ และหาแนวทางให้ 
หลุดพ้น เพ่ือรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและสื่อการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย 
   8. ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนการสอน และนักศึกษา
สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
   9. ควรน าข้อมูลที่นักศึกษาน าฟ้องศาลเกี่ยวกับเอกสารการเรียนการสอนเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือให้แนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการชี้แจงถึงกระบวนการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา 
และสื่อเสริม และสรุปผลการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2551 – ภาคการศึกษาที่ 
2/2554 โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการน าข้อเสนอแนะของที่
ประชุมเสนอมหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 4.2 (ร่าง) โครงการประชุมร่วมเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
  คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ ในการยกร่าง 
  แผนการด าเนนิงานของสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามทีส่ภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดท า (ร่าง) แผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยมอบให้
คณะกรรมการติดตามฯ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยก่อนประกาศใช้ต่อไปได้ นั้น  
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2553  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 และมีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ในการจัดท าแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ควรใช้กลยุทธ์การวางแผน
ตามกระบวนการวางแผนตามวงจรของเดมม่ิง (PDCA) ซึ่งเป็นวิธีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพ ท าให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าที่จะ 
ต้องด าเนินการ 
   2. สิ่งที่ควรค านึงถึงในการจัดท าแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย คือ การมีส่วนร่วม
และมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   3. ควรจัดประชุมร่วมเพ่ือรับฟังและระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการด้วย ซึ่งฝ่ายเลขานุการควรจัดท าโครงการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ยกร่างโครงการประชุมร่วมเพ่ือรับฟังและ
ระดมความคิดและเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการในการ 
ยกร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
  ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. รูปแบบการด าเนินงาน 
    1.1  เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมาบรรยายให้ความรู้  และแนวทางในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
    1.2  แบ่งกลุ่มคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ เพ่ือระดม
ความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อคิดเห็น ตามประเด็นดังนี้ 
   1.2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) แผนการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย มีความเข้าใจ
ไปในแนวทางเดียวกัน  
     1.2.2  ประเด็นเรื่องอ่ืนๆ  
       1)  แนวทางการด าเนินการตามจรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย 
       2)  คติพจน์/ค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย 
      3)  บทบาทท่ีคาดหวังของสภามหาวิทยาลัย และกรรมการประจ าของ 
สภามหาวิทยาลัย  
    1.3 ประชุมร่วมคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัยกับสภาวิชาการ เพ่ือให้ 
แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการระดมสมอง และโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่จะน าไปก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง ให้ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นในภาพรวม 
ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.4 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยน าผลมาสรุป และจัดท าแผนการด าเนินงานของ 
สภามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  2.  วัน เวลา และสถานที่ประชุม  คือ  วันที ่18 เมษายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
  3.  ให้น าเสนอรูปแบบการด าเนินงานโครงการต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2554  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2554  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโครงการประชุมร่วมเพื่อระดมความคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ ในการยกร่าง
แผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการต่อไป  
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 4.3 แนวทางการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
  (ตัวบ่งช้ี สมศ. 13) 
   เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อ้างถึงส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คือ 
ตัวชี้วัดที่ 13 “การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน” ก าหนดให้ใช้คะแนนการประเมินผลงาน
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  และมหาวิทยาลัยได้เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพ่ือพิจารณาว่าการประเมินตัวชี้วัดที่ 13 ของ สมศ. ดังกล่าว เห็นสมควรใช้
คะแนนผลประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง การปฏิบัติราชการภายในของผู้บริหารทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยซึ่งด าเนินการโดยกองแผนงานเป็นคะแนนการประเมินผลตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13  
   โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการแล้วคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานจะท าหน้าที่ประเมินผลการท างานของอธิการบดี  (ตามคู่มือ) เท่านั้น 
คณะกรรมการมิได้เป็นผู้ประเมินการท างานของรองอธิการบดี (ยกเว้นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา และผู้อ านวยการส านักต่าง ๆ เข้าใจว่าการที่ ก.พ.ร. ก าหนดให้
ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น เนื่องจากว่าคงไม่ต้องการจะ
ให้เกิดระบบที่ผู้บริหารประเมินตนเองซึ่งอาจจะเกิดการเบี่ยงเบนได้  
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
   คณะกรรมการติดตามฯ ได้เรียนเชิญผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเข้าร่วมหารือ และชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า เพ่ือเป็นการลดภาระ และลดความซ้ าซ้อน 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของผู้บริหารทุก
ระดับของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบ e-Performance ที่มีความต่อเนื่อง รวมทั้งครอบคลุมประเด็นที่ สมศ.    
ต้องการประเมินมหาวิทยาลัย โดยในระบบจะมีคะแนนเพ่ือใช้เป็นการประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ 
ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องวางระบบประเมินขึ้นมาใหม่  และใช้ช่องทางโดยการน าเสนอข้อมูลผ่าน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบได้
แนะน าให้น าเรื่องดังกล่าวหารือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการประชุมครั้งนี้ 
   ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ควรน าเรื่องปรึกษาไปยัง สมศ. เพ่ือขอความชัดเจนของข้อมูลประกอบการพิจารณาว่า
บรรทัดฐานในการประเมินคืออะไร เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อ 1 - 4 เป็นการประเมินผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ส่วน ข้อ 5 รายงานการสังเคราะห์มติ หรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  ควรเป็น  สภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือไม ่
   2. ไม่ควรจะก าหนดกลไก หรือระบบอ่ืนๆ เพ่ือการประเมินตวัชีว้ดัที่ สมศ.ที่ 13 ขึ้นมาใหม ่
ควรน าข้อมูลที่ปรึกษา สมศ. ที่ได้รับการยืนยันมาแล้ว น าเสนอปรึกษากับอธิการบดี เพ่ือตัดสินใจมอบอ านาจ
ให้ใช้ระบบการประเมินใดระบบหนึ่ง หรืออาจจะรวมทั้ง 2 ระบบควบคู่กันไป 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ศูนย์ประสานงาน
การประกันคุณภาพการศึกษารับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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 4.4 การพิจารณาเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 “การสร้างวัฒนธรรมองค์กร” 
  ในกรอบและแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น  
  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ได้พิจารณา
กรอบและแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแล้ว มีมติมอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานรับข้อเสนอแนะประเด็นการเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรข้อที่ 4 (corporate 
value) ของ มสธ. ควรพิจารณาแนวทาง ดังนี้ 
  1. ค้นหาคุณค่าหรือค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กรของ มสธ. เช่น ลักษณะเด่นของ
มหาวิทยาลัยคือมีโอกาสให้บริการการศึกษาได้โดยไม่จ ากัดเพศ วัย ทุกที ่ทุกเวลา  
  2. ค้นหาข้อมูลคติพจน์หรือค่านิยมประจ าองค์กรจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ  
  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการสืบค้นข้อมูลตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
   ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรกลั่นกรองรวบรวมข้อมูลคติพจน์
หรือค่านิยมประจ าองค์กรจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เป็นมหาวิทยาลัยเด่น ๆ จัดท า
เป็นรูปเล่ม และน าเป็นเอกสารประกอบการประชุมร่วมเพ่ือระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ ในการยกร่างแผนการด าเนินงานของ         
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีการร่วมกันพิจารณา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องคติพจน์หรือค่านิยมประจ า
มหาวิทยาลัย และน าข้อสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศใช้เป็นคติพจน์หรือค่านิยมประจ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไป
ด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 รายงานงบการเงินรวมประจ าปี 2553 (ยังไม่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี) 
  เลขานุการได้เสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ท ารายงานงบการเงินรวมประจ าปี 2553 
เสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 
และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้พิจารณาเรื่อง รายงานงบการเงินรวมประจ าปี 2553 (ยังไม่ผ่าน
การรับรองจากผู้สอบบัญชี) ดังกล่าวแล้ว และมีมติดังนี ้
   1. เพ่ือการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารที่แสดงถึงฐานะการเงินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการในงบการเงิน ทั้งในแนวดิ่ง และแนวนอน ตลอดจนอัตราส่วนทางการเงินที่
แสดงถึงความม่ันคง สภาพคล่องของการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย 
   2. ได้ให้ข้อสังเกต  ดังนี้ 
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     2.1 ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการสินค้าและวัสดุคงเหลือ ไม่มีการบันทึกวัสดุ
การศึกษาคงเหลือที่ส านักพิมพ์ เนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายงวดที่ซื้อ จึงมอบให้กองคลัง
จัดท างบการเงินที่แสดงรายการสินค้า และวัสดุคงเหลือให้ครบถ้วนตามหลักบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
    2.2 ในระบบบัญชีต้นทุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เช่น ส านักพิมพ์ หรือศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต โดยการจัดเป็นวาระพิเศษ 
หรือการจัดท าวิจัยในเรื่องดังกล่าว 
    ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินได้จัดท าบทสรุปฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบ
รายงานงบการเงินรวม ประจ าปี 2553 เรียบร้อยแล้ว 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือโปรดทราบ 
   ที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และมีข้อสังเกต ดังนี้ 
    1. การรายงานงบการเงินรวมประจ าปีดังกล่าว  ควรเสนอข้อมูลที่เป็นผลการ
ด าเนินงานอย่างแท้จริงมารายงานให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือให้ผู้บริหารน าไปใช้
ประโยชน์ โดยข้อมูลต้องเป็นการสื่อสารผลการด าเนินงานที่แท้จริง ที่ระบุให้เห็นสภาพของรายได้และรายจ่าย
ประจ าปีที่อาจจะมีรายการที่มีความผิดปกติ และสะท้อนภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัย  
    2. การน าเสนอรายงานงบการเงินรวม ประจ าปี 2553 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุม ครั้งที ่2/2554  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2554  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมี
ประเด็นข้อสงสัย และข้อเสนอแนะในรายละเอียดของรายงานงบการเงินรวมดังกล่าวหลายประการ ประกอบกับได้
ด าเนินการเสนอเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยมิได้แก้ไขรายงาน ดังนั้น ควรให้กองคลังเตรียม
ข้อมูลชี้แจงและตอบข้อซักถามในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    2.1 ให้ชี้แจงถึงสาเหตุที่มิได้มีการแสดงรายการเปรียบเทียบกับรายงานงวดปีก่อน   
ที่ระบุไว้ในรายงานหน้าที่ 4 ว่า “ประมวลผลรายงานการเงินในภาพรวมโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่    
1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป โดยรายงานการเงินประจ าปี 2553 มิได้แสดงรายการเปรียบเทียบ
กับงวดปีก่อนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด”  
    2.2 ในรายงานหน้า 5 ในข้อ 2.2 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน ที่ระบุว่า “โดยรายการ 
สินทรัพย์ไม่รวมเอกสารการสอนชุดวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถ
บันทึกราคาต้นทุนของสินค้าในระบบคลังวัสดุได้  และอยู่ระหว่างการก าหนดราคา” ซึ่งได้มีข้อสังเกตจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินว่า “ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการสินค้าและวัสดุคงเหลือ     
ไม่มีการบันทึกวัสดุการศึกษาคงเหลือที่ส านักพิมพ์ เนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายงวดที่ซื้อ 
จึงมอบให้กองคลังจัดท างบการเงินที่แสดงรายการสินค้า และวัสดุคงเหลือให้ครบถ้วนตามหลักบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป” ซึ่งขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไป 
    2.3 ให้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ยกเว้น ในรายงานหน้าที่ 5 ที่ระบุว่า “ยกเว้นรายได้จาก
การจัดการศึกษา และรายได้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (บรศ.) รับรู้เมื่อได้รับเงิน” เนื่องจากรายได้จากการจัด
การศึกษาเป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัย  
    2.4 ให้ชี้แจงรายละเอียดในรายงานหน้า 6 เพ่ิมเติม ดังนี้ 
     - ข้อ 3.3 รายได้ค้างรับ ในส่วนของ “รายได้ค้างรับจากบุคคลภายนอก” ซึ่งจะมี
รายได้อะไรบ้างที่ค้างรับจากบุคคลภายนอก 
     - ข้อ 3.4 เงินลงทุนระยะสั้น ในส่วนของ “เงินลงทุนในพันธบัตร” ซึ่งตามปกติ
ถือว่าการลงทุนในพันธบัตรเป็นการลงทุนในระยะยาว 
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    2.5 ให้ชี้แจงรายละเอียด ในรายงานหน้า 7  เพ่ิมเติม ในข้อ 3.5 ลูกหนี้ระยะยาว  
ในส่วนของ “เงินขาดบัญชีพิจารณาทางละเมิด (กรณีเงินสด)” ซึ่งจะเป็นเงินขาดบัญชีพิจารณาทางละเมิด 
(กรณีเงินสด) จากส่วนใดบ้าง 
    2.6 ให้ชี้แจงรายละเอียด ในรายงานหน้า 8 เพ่ิมเติม ในข้อ 3.10 เจ้าหนี้ระยะสั้น ใน
ส่วนของ “เงินทีต่้องจ่ายคืนนักศึกษา” ซึ่งเป็นจ านวนนับถึง  26,947,633.93  บาท 
    2.7 ให้ชี้แจงรายละเอียด ในรายงานหน้า  9  เพ่ิมเติม  ดังนี้ 
     - ข้อ  3.13  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ในส่วนของ “เงินโอนรอการรับรู้” ซึ่งม ี
จ านวนนับถึง 42,193,345.57 บาท 
     - ให้ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีการแสดงข้อมูลถูกต้องหรือไม่ ในข้อ 3.15 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย – สะสม ในส่วนของ “รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -2553 (ณ วันที่ 30 
กันยายน 2553)” ในกรณีงบประมาณแผ่นดินมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินถึง 25,860,590.15 
บาท บัญชีอาจมีความผิดปกติ ซึ่งถ้ารายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายจริงในระบบบัญชีที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน ถือว่ามี
การทดรองเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณแต่ยังไม่ ได้เงินที่รับโอนเข้ามา จะไม่แสดงข้อมูลแบบนี้ได้ ถ้าตาม
มาตรฐานบัญชีอาจมีการวิเคราะห์ผิดพลาด 
    2.8 ให้ชี้แจงรายละเอียดที่มาของการวิเคราะห์งบการเงิน  อัตราย่อส่วนตาม
แนวดิ่ง และอัตราย่อส่วนทางการเงิน ในรายการแสดงฐานะการเงินของ สินทรัพย์สุทธิ ในส่วนของ ทุน 
ปีงบประมาณ 2553 ซึ่งมีหน่วยนับจ านวน 7,410,110.04 บาท ทั้งที่ รวมสินทรัพย์สุทธิ ในปีงบประมาณ 2552 
ซึ่งมีหน่วยนับถึง  8,493,426.66  บาท  
    ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินรวมประจ าปี 2553 (ยังไม่ได้ผ่านการรับรอง
จากผู้สอบบัญชี) และมอบให้ฝ่ายเลขานุการส่งข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของที่ประชุมแจ้งกองคลัง
รับทราบเพื่อน าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตเสนอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 วันที่  25  กุมภาพันธ์  2554  พิจารณาต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกพล  หนุ่ยศรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร์) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 
              (นางสาวบุสบง  วงค์แก้ว) 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
             ผู้จดรายงานการประชุม 


