
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คร้ังที ่4/2553 
วนัจันทร์ที ่19 เมษายน 2553 

ณ ห้องประชุม 1608 ช้ัน 6 อาคารบริหาร มสธ. 
 

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

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร์ - รักษาการในต าแหน่ง) 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์    ลาประชุม 
 

ผู้ร่วมประชุม 
1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
3. รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบติัการ 
4. ผูช่้วยอธิการบดี (รองศาสตราจารยส์มคัรสมร  ภกัดีเทวา) 
5. หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาววภิา  อคัคอิชยา – รักษาการในต าแหน่ง) 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.10 น. 
   ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
วาระที ่1.1 แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลงาน ภาคราชการปีงบประมาณ 2553 

   เลขานุการแจ้งต่อท่ีประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายใน 
ไดน้ าเสนอเร่ืองแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ าปีงบประมาณ 2553 ซ่ึงก าหนด
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ท่ีก าหนดให้มหาวิทยาลยัจดัส่งรายงาน
ต่างๆ ใหก้บักลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวงตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ี 

1.  กฎบตัร (กรณีจดัท าคร้ังแรกหรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง) แทนการตรวจสอบ
ภายในในระยะเวลาเดียวกบัท่ีน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และรายงานผลการตรวจสอบภายในส าหรับ 
ไตรมาสท่ี 1 และ 2 ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2553 

2.  รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ และแบบประเมินตนเอง
ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 

3.  รายงานการเงิน (รวบ 6 เดือน) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณภายในวนัท่ี 30 
เมษายน 2553 และรายงานการเงิน (รอบ 12 เดือน) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 

4.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
(แบบ ปอ.3) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2553 และแบบ ปอ. 1 แบบปอ. 2 แบบ ปอ.3 
และแบบ ปส. (รอบ 12 เดือน) ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 

ทั้ งน้ีได้เสนอขอให้ท่ีประชุมรับทราบแนวทางการตรวจสอบดังกล่าว และ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเหมาะสมของการจดัส่งขอ้มูลตามขอ้ 1-4 ใหก้บั ค.ต.ป.  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานการเงินรอบ 6 เดือน หรือ

รอบ 12 เดือน ท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งด าเนินการและจดัส่งให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 นั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัส่งรายละเอียดของรายงานทั้งหมด แต่ขอให้
จดัส่งโดยจดัท ารายงานสรุปเฉพาะประเด็นท่ีส าคญัเท่านั้น ซ่ึงประเด็นท่ีส าคญัและขอบเขตการรายงาน
ดงักล่าว ค.ต.ป. ไดแ้จง้ใหม้หาวทิยาลยัทราบโดยไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือของ ค.ต.ป. ดงักล่าวแลว้ 

 
วาระที ่1.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
เลขานุการเสนอท่ีประชุมทราบเร่ืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ 

ถึงมหาวิทยาลยั ท่ี ศธ 0213/1136 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2553 แจง้ว่าส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการได้
จดัท ากฎบตัรการตรวจสอบภายในฉบบัใหม่ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 และไดแ้จง้มายงั
มหาวิทยาลยัเพื่อขอให้เวียนแจง้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง และส่วนราชการในสังกดัได้รับทราบและเขา้ใจเก่ียวกับ
วตัถุประสงค ์สายการบงัคบับญัชา อ านาจหนา้ท่ี ขอบเขตการปฏิบติังาน ตลอดจนความรับผิดชอบของกลุ่ม
ตรวจสอบภายในระดบักระทรวง 
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที ่3/2553  
วนัที ่15 มนีาคม 2553 

   เลขานุการเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 3/2553 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2553 
   มติ รับรองโดยมีการแกไ้ขค าผดิหนา้ท่ี 2 วาระท่ี 3.1 บรรทดัท่ี 2 ค าวา่ 
“คณะกรรมการติดฯ” แกไ้ขเป็น “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน” 
 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเพือ่พจิารณา 
วาระที ่3.1 (ร่าง) กรอบ/ตัวช้ีวดั การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รอบ 12 เดือน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (หารือร่วมกบัอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวทิยาลยั) 
  เลขานุการเสนอวา่ ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ย  

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการติดตามฯ ยกร่าง 
หลกัเกณฑ ์และตวัช้ีวดัการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยัรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 
2553 และต่อจากนั้นใหน้ าหารือร่วมกบัอธิการบดีและคณะผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
และใหค้วามเห็นชอบร่วมกนัก่อน เสร็จแลว้ใหเ้สนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบก าหนดใหใ้ช้
ประเมินมหาวทิยาลยัต่อไป 

  บดัน้ีคณะกรรมการติดตามฯ ไดย้กร่าง กรอบเวลา หลกัเกณฑ ์กรอบตวัช้ีวดั
ดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยมีสาระส าคญัโดยสรุป ดงัน้ี 

1. กรอบเวลาการประเมิน 
1.1 เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบหลกัเกณฑ์และตวัช้ีวดัการประเมินแล้วจะเสนอ

สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบภายในเดือนพฤษภาคม 2553 ต่อจากนั้นเม่ือสภามหาวิทยาลยัให้ความ
เห็นชอบแลว้จะจดัท าเป็นคู่มือการประเมินแลว้จดัส่งให้อธิการบดีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัเตรียมขอ้มูล
การประเมิน 

1.2 มหาวิทยาลัยจดัเตรียมข้อมูลตามหลักเกณฑ์และตวัช้ีวดัการประเมิน 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2553 

1.3 คณะกรรมการติดตามฯ รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล ร่างรายงานผลการ
ประเมิน และประชุมหารือร่วมกับอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภายในกลางเดือน
พฤศจิกายน 2553 
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1.4 คณะกรรมการติดตามฯ เสนอรายงานการประเมินต่อสภามหาวิทยาลยั
ในการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2553  

2. กรอบ ตวัช้ีวดัการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ 

2.1  ส่วนท่ี 1  ดา้นการพฒันาองคก์ร ประเมินจาก 
2.1.1 นโยบายของสภามหาวทิยาลยั 
2.1.2 ขอ้สังเกต/ขอ้เสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภา

มหาวทิยาลยั 
2.1.3 ขอ้สังเกต/ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจ าท่ี

สภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 
2.1.4 การประเมินผลงานของอธิการบดี  

2.2  ส่วนท่ี 2  ด้านการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัท่ีระบุในแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี 2553  ประเมินจาก 

2.2.1 พนัธกิจท่ี  1  ประเมิน  2 ตวัช้ีวดั 
2.2.2 พนัธกิจท่ี  2  ประเมิน  2 ตวัช้ีวดั 
2.2.3 พนัธกิจท่ี  3  ประเมิน  2 ตวัช้ีวดั 
2.2.4 พนัธกิจท่ี  4  ประเมิน  2 ตวัช้ีวดั 
2.2.5 พนัธกิจท่ี  5  ประเมิน  2 ตวัช้ีวดั 

2.3  ส่วนท่ี 3  ดา้นการด าเนินงานโดยการประยุกตใ์ชก้ารประเมินแบบสมดุล 
4 มิติ ประเมินจาก 

มิติท่ี 1  ดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ประเมิน 6 ตวัช้ีวดั 
มิติท่ี 2  ดา้นนวตักรรมและการเรียนรู้ ประเมิน 4 ตวัช้ีวดั 

มิติท่ี 3  ดา้นการเงินและงบประมาณ ประเมิน 9 ตวัช้ีวดั 
มิติท่ี 4  ดา้นการบริหารจดัการ ประเมิน 4 ตวัช้ีวดั 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอเพื่อหารือร่วมกบัอธิการบดีและคณะผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยั ซ่ึงฝ่าย

เลขานุการไดเ้ชิญมาร่วมประชุมคร้ังน้ีแลว้ 
ท่ีประชุมและคณะผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัไดห้ารือร่วมกนัและท าความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการประเมิน ดงัน้ี 
1. การประเมินผลงานของอธิการบดีดา้น (ข) ภาวะผูน้ าในการเป็นผูก้  ากบัดูแลท่ี

ดีภายใตก้รอบจริยธรรมและคุณธรรมตามหลกัสากล อธิการบดีจะประเมินตนเองจากระดบัความส าเร็จจาก
การด าเนินงาน 7 ประเด็น  คณะกรรมการจะพิจารณาผลการประเมินตนเองของอธิการบดี วา่อธิการบดีไดมี้
การสร้างกลไกหรือมีการจดัวางกระบวนการอยา่งไรบา้งท่ีน าไปสู่ความส าเร็จทั้ง 7 ประเด็น 
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2. มิติท่ี 3 ดา้นการเงินและงบประมาณ ตวัช้ีวดัท่ี 4.3 ใชเ้งินเหล่ือมปีทั้งหมดใน
ส่วนของงบประมาณหมวดค่าด าเนินการไม่เกินไตรมาส 2 ของปีงบประมาณถดัไป คณะกรรมการจะ
ประเมินผลจากจ านวนวงเงินงบประมาณเงินเหล่ือมปีของปีงบประมาณท่ีผา่นมา ท่ีใชส้ิ้นสุดภายในไตรมาส
ท่ี 2 ของปีงบประมาณ 2553 เปรียบเทียบเป็นอตัราส่วนกบังบประมาณท่ีไดข้อกนัเงินเหล่ือมปีไวท้ั้งหมด 

มติ เห็นชอบกรอบเวลา และกรอบตวัช้ีวดัการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ตามท่ีคณะกรรมการติดตามฯ เสนอ และใหน้ าเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

 
วาระที ่3.2 จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวทิยาลยัและกรรมการหรืออนุกรรมการทีส่ภา

มหาวทิยาลัยแต่งตั้ง 
   เลขานุการเสนอว่า ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ได้ยกร่างประกาศจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภา
มหาวทิยาลยัแต่งตั้ง เสนอสภามหาวทิยาลยัในการประชุม คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2553 และสภา
มหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบ (ร่าง) จรรยาบรรณตามท่ีเสนอ โดยมอบให้คณะกรรมการติดตามฯ 
น าไปปรับปรุงแกไ้ขร่างจรรยาบรรณฯ ตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั แลว้ให้น าเสนอนายกสภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาลงนามประกาศใชต่้อไป สภามหาวทิยาลยัคร้ังดงักล่าวไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

1. ควรตัดค านิยามออก และแก้ไขหมวดจรรยาบรรณต่อผู ้ใช้บริการ เป็น 
จรรยาบรรณต่อผูอ่ื้น 

2. ให้แกไ้ขจรรยาบรรณต่อตนเอง ขอ้ (3) เป็น “เคารพในความเสมอภาคและ
ปราศจากอคติ 

3. ควรพิจารณาให้เพิ่มหมวดจรรยาบรรณทางวิชาการ  ซ่ึงได้แก่การยึดมัน่ใน
หลกัวชิาการ มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็น การไม่น าเอาผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนเอง เป็นตน้ 

4. ควรพิจารณาเพิ่มจรรยาบรรณเร่ือง “การทุ่มเท เสียสละ และอุทิศเวลาให้กบั
การปฏิบติัหนา้ท่ี” 

5. ควรพิจารณาเพิ่มจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
เร่ืองการมีผลประโยชน์ขัดแย้งและเร่ืองไม่พึงรับเงินอ่ืนใดจากมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากท่ีสภา
มหาวทิยาลยัอนุมติั 

6. ควรพิจารณาในหมวดจรรยาบรรณต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม วา่ควรเพิ่มเร่ืองการไม่เหยยีดผวิ  เพศ  หรือความเท่าเทียมกนัของมนุษยห์รือไม่ 

7. ควรพิจารณาว่าควรมีกระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณ  รวมทั้ ง
พิจารณาวา่ควรมีบทก าหนดโทษหรือไม่ 

8. ควรพิจารณาให้มีการประเมินจรรยาบรรณรวมอยู่ในการประเมินสภา
มหาวทิยาลยัดว้ย 
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   และฝ่ายเลขานุการไดป้รับแกไ้ขร่างจรรยาบรรณตามขอ้เสนอแนะของสภา
มหาวทิยาลยัประเด็นในขอ้ท่ี 1 และ 2 แลว้ ส่วนประเด็นท่ีเหลือตามขอ้ท่ี 3-8  เสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
มติ เห็นชอบตามท่ีฝ่ายเลขานุการยกร่างเสนอโดยใหเ้พิ่มเติมในหมวด

จรรยาบรรณต่อตนเองอีก 2 ขอ้ คือ 
1. กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒิจะไม่รับเงินอ่ืนใดจากหน่วยงานของ

มหาวทิยาลยันอกเหนือจากท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบไว  ้
2. ใหเ้วลาอยา่งเพียงพอ และมีส่วนร่วมในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี 
และท่ีประชุมมอบใหฝ่้ายเลขานุการแกไ้ขเพิ่มเติมร่างจรรยาบรรณตามมติของ 

ท่ีประชุมเสร็จแลว้ใหเ้สนอนายกสภามหาวทิยาลยัลงนามในประกาศต่อไป 
 
เลกิประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล   หนุ่ยศรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยั 

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 
 

(นายบรรพต    ฤทธิศาสตร์) 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 


