
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คร้ังที ่3/2553 
วนัจันทร์ที ่15 มีนาคม 2553 

ณ ห้องประชุมบริหาร (1514)  ช้ัน 5 อาคารบริหาร มสธ. 
ผู้มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ทองอินทร์  วงศโ์สธร    ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์    กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ      กรรมการ 
4.  นายโสภณ   สุภาพงษ ์       กรรมการ 
5.  นางบุปผา  ชวะพงษ ์      กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล  หนุ่ยศรี     เลขานุการ 
7.  หวัหนา้ส านกังานสภามหาวทิยาลยั     ผูช่้วยเลขานุการ 

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร์ - รักษาการในต าแหน่ง) 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.10 น. 
   ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 วาระที ่1.1 แจง้มติสภามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี 2/2553 
   เลขานุการแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ไดน้ าเร่ือง(ร่าง) การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของสภามหาวิทยาลยั และเร่ือง (ร่าง) จรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการติดตามฯ แลว้ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2553  พร้อมทั้งเสนอเขา้วาระ
การประชุมของสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2553 เรียบร้อยแลว้ แต่เน่ืองจากสภามหาวิทยาลยั
คร้ังดงักล่าวไดมี้การเล่ือนประชุมออกไป สภามหาวทิยาลยัจึงยงัมิไดพ้ิจารณาเร่ืองท่ีเสนอดงักล่าว 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
   มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่2/2553  
วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2553 

   เลขานุการเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2553 
วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2553 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขรายงาน 
หน้า 2 วาระที ่3.1 บรรทดัที ่5  เดิม วนัที ่22 ธันวาคม 2553 แก้ไขเป็น  วนัที ่22 มกราคม 2553 
 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
วาระที ่3.1  (ร่าง) กรอบ และวธีิการประเมินอธิการบดีประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553 

   เลขานุการ เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบและวิธีการประเมิน
อธิการบดีประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553  ฉบบัท่ีฝ่ายเลขานุการฯไดย้กร่างข้ึนตามท่ีคณะกรรมการติดฯใน
การประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2552ไดใ้หแ้นวทางไวน้ั้น 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.  ขอใหป้รับแกไ้ข วตัถุประสงคข์องการประเมินใหม่ โดยให้ยึดหลกัการก าหนด
วตัถุประสงค์แยกเป็น 4 เร่ือง คือ (1) อธิการบดีมีขอ้มูลข่าวสารป้อนกลบั (2) มีการด าเนินการตามหลกัการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั (3) การจดัโครงสร้าง และระบบงานของมหาวิทยาลัย และ  
(4) มีการสร้างการมีส่วนร่วมและการพฒันาบุคลากร 

2.  แกไ้ขเกณฑก์ารประเมิน เป็น (1) คุณลกัษณะและคุณสมบติัในการเป็นผูก้  ากบั 
และการน าองค์กรท่ีดีภายใตก้รอบจริยธรรม และคุณธรรมตามหลกัสากล ภาวะผูน้ า และสมรรถนะในการ
พฒันาองคก์ร และ (2) ผลการปฏิบติังาน/ผลการด าเนินการ 

3.  กรอบและหวัขอ้การประเมิน ให้ปรับเปล่ียนกรอบและหวัขอ้การประเมินหลกั 
และหวัขอ้การประเมินยอ่ย เป็น ดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
1)  ด้านการพัฒนาองค์กร    ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ 

(1)นโยบายของสภามหาวิทยาลยั (2) ขอ้สังเกต /ขอ้เสนอแนะ ตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 
(3) ขอ้สังเกต /ข้อเสนอแนะเร่ืองเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจ าท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ 
(4) การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของการตรวจสอบงบการเงิน และการตรวจสอบภายใน 

2)  ด้านการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการกับส านักงาน 
ก.พ.ร. 

3)  ด้านการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับ
ผูบ้ริหารและระดบัหน่วยงาน 

4)  ดา้นการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
4.  ให้เพิ่มหวัขอ้ใหญ่ “ท่ี 7 วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มูลการประเมิน” ในวิธีการ

ประเมินอีกหน่ึงหวัขอ้ 
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   มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นชอบให้แกไ้ขร่างการประเมินอธิการบดี ประจ าปี 
งบประมาณ 2553 ตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม 
 

วาระที ่3.2  เร่ือง (ร่าง) กรอบ/ตัวช้ีวัดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
รอบ 12 เดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   เลขานุการเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบ /ตัวช้ีวดัการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงฝ่ายเลขานุการไดย้กร่างข้ึนตามคู่มือ
การติดตามฯ มหาวทิยาลยั โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ด้านการพฒันาองค์กร จะใชข้อ้มูลการประเมินจาก 
1.1 ผลการด าเนินการตามนโยบายของสภามหาวทิยาลยั  
1.2 ผลการปฏิบติังานตามขอ้สังเกต /ขอ้เสนอแนะวาระเชิงนโยบายของสภา

มหาวทิยาลยั และของคณะกรรมการประจ าท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 
1.3 ผลการประเมินของอธิการบดีประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2553  

2. ด้านการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2553  

3. ด้านการด าเนินงานทีไ่ด้ประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ คือ 
3.1  มิติดา้นความพึงพอใจ 
3.2  มิติดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ 
3.3  มิติดา้นการเงินและงบประมาณ 
3.4  มิติดา้นการบริหารจดัการ 

อน่ึงส่วนดา้นท่ี 4 ดา้นการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ขอตดัออกเน่ืองจากเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีการประเมิน อยูแ่ลว้ในรอบ 
12 เดือน ปีงบประมาณพ.ศ. 2553 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1.  ให้ปรับปรุง แกไ้ข กรอบเวลาการประเมินให้ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ี

ตอ้งด าเนินการ 
2.  ปรับลดจ านวนตัวช้ีวดัประเมินตามพันธกิจ 5 ด้าน ให้สอดคล้องกับการ

ประเมิน รอบ 6 เดือนแรก 
3.  มิติที ่ 1 ด้านความพงึพอใจ  ให้เพิ่มตวัช้ีวดัอีกหน่ึงตวัช้ีวดั คือ 1.5 ร้อยละความ

พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและส่ือการสอน ทนัเวลา 
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4.  มิติที่  2 ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้  ให้เพิ่มตวัช้ีวดัอีกหน่ึงตวัช้ีวดั คือ 2.4  
ระดบัความส าเร็จของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.  มิติที่ 3 ด้านการเงินและงบประมาณ  ให้ปรับแกช่ื้อตวัช้ีวดัท่ี 3.6  เป็นว่า 3.6 
รายงานการบญัชีท่ีจดัท ามีความถูกต้อง ทนัเวลา และสามารถน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.  มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ  ให้ปรับแกช่ื้อตวัช้ีวดัท่ี 4.2  เป็นวา่ 4.2 มีการ
รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งตรงตามก าหนดเวลา และสามารถใชข้อ้มูลจากรายงาน
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพฒันา 

มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ มอบให้ฝ่ายเลขานุการรับไปปรับปรุง เพิ่มเติมกรอบ/
ตวัช้ีวดัตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม  เสร็จแลว้ให้น าเขา้ประชุมหารือกบัอธิการบดีและคณะผูบ้ริหารของ
มหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังถดัไป 
 
เลกิประชุมเวลา 16.45 น. 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล   หนุ่ยศรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยั 

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
 
 
 

(นายบรรพต    ฤทธิศาสตร์) 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 


