
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คร้ังที ่5/2553 
วนัจันทร์ที ่21 มิถุนายน 2553 

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ช้ัน 5 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 

(รองศาสตราจารย ์ดร. ปราณี  สังขะตะวรรธน์) 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
  (รองศาสตราจารย ์ดร. สุจินต ์ วศิวธีรานนท)์ 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน 
  (รองศาสตราจารย ์ดร. เทพศกัด์ิ  บุณยรัตพนัธ์ุ) 

  4. รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบติัการ 
(รองศาสตราจารย ์ดร. ปัทมาพร  เยน็บ ารุง) 

 5. รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
  (รองศาสตราจารย ์ดร. จินดา ขลิบทอง) 
 6. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

(นางสาววนิดา ลิวนานนทช์ยั) 
 7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
  (รองศาสตราจารยส์ราวธุ  สุธรรมาสา) 
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 8. ผูช่้วยอธิการบดี 
  (รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ) 

9. ผูช่้วยอธิการบดี  
 (รองศาสตราจารยส์มคัรสมร  ภกัดีเทวา) 

 10. เจา้หนา้ท่ีงานติดตามและประเมินผลกองแผนงาน 
(นางนิภาพร  ภาคอุทยั) 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ  
การประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
  1.1 จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวทิยาลยัและกรรมการหรืออนุกรรมการ 
  ทีส่ภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 

 เลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการหรือ
อนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี         
26 มีนาคม 2553 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศจรรยาบรรณดังกล่าว       
และได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามฯ น าไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศจรรยาบรรณฯ               
ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงในขณะน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ได้ท าการปรับปรุงแก้ไข    
(ร่าง) ประกาศจรรยาบรรณตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั และได้น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลยั
เพื่อพิจารณาลงนามเรียบร้อยแลว้ และไดน้ าประกาศจรรยาบรรณดงักล่าวเสนอท่ีประชุมร่วม ประจ าปี 2553 
ของสภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
ท่ีจดัข้ึน ณ โรงแรมโรสการ์เดน้ ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จงัหวดันครปฐม เม่ือวนัท่ี 13 - 14 พฤษภาคม 2553 
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าสภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นสภามหาวิทยาลยัแห่งแรกในประเทศไทยท่ี
ก าหนดใหมี้จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลยัและกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยั
แต่งตั้งเป็นของตนเอง 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที ่4/2553  
 เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2553 
 เลขานุการเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2553  
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2553 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเพือ่พจิารณา 
 3.1 พจิารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั  
  รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ร่วมกับอธิการบดี และคณะผู้บริหาร 
  มหาวทิยาลัย 

  เลขานุการได้เสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลยั ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใน (ร่าง) รายงานติดตามฯ ไดแ้บ่ง
การประเมินเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการพฒันาองคก์ร 2) ดา้นการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  
3) ดา้นการด าเนินงานตามแผนการปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2553 และ 4) ดา้นการด าเนินการตามมติของ
สภามหาวิทยาลยั สืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลยั ไดด้ าเนินการจดัท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) 
เรียบร้อย แลว้ จึงเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณาให้ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาต่อไป   
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  โดยท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1.   ให้ปรับปรุงแบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) 
ดงัน้ี 
   1.1  ขอ้มูล หนา้  ก – ง  ปรับแกเ้ป็น  บทสรุปของผูบ้ริหาร 
   1.2  ขอ้มูล หนา้  จ – บ  ปรับแกเ้ป็น  บทท่ี  2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
   1.3  ขอ้มูล หนา้  6 -106  บทท่ี 2  ขอ้มูลการด าเนินงาน  ปรับแกเ้ป็น 
ภาคผนวก 1 – 4  และเอกสารอา้งอิง เป็น ภาคผนวก 5 
   1.4  ใหต้รวจสอบประโยคและขอ้ความในรายงานวา่ระบุไวถู้กตอ้งหรือไม่ เช่น 
หนา้ 98  ค  าวา่ การพฒันาหลกัสูตรวชิา  ควรแกไ้ขเป็น  การพฒันาหลกัสูตร หรือไม่ 
   1.5  รายงานผลการประเมินท่ีระบุไวว้า่ “ไม่มีขอ้มูลรายงาน”  ฝ่ายบริหารแจง้และ
ยืนยนัว่าหลายประเด็นเป็นเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามระบบของหน่วยงานอยู่แล้ว แต่ไม่ได้
รายงานผลเพราะเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีได้ด าเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 แต่ปี 2553 ยงัไม่มี
ผลงานท่ีคืบหน้าจึงไม่ได้ส่งผลรายงานให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทราบ         
ท่ีประชุมจึงเสนอวา่มหาวทิยาลยัควรเสนอรายงานใหเ้ห็นถึงพฒันาการของการด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  
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  2. การสรุปผลติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรปรับปรุงวิธีการน าเสนอ 
ดงัน้ี 
   2.1  การน าเสนอผลสรุปและการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลยั 
ควรน าเสนอเป็นรูปกราฟแท่งหรือตารางเปรียบเทียบ เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัเห็นภาพรวมผลของการ
ประเมินไดอ้ยา่งชดัเจน 
   2.2  ในส่วนบทสรุปท่ีเป็นจุดเด่น และดา้นท่ีควรพฒันาของมหาวทิยาลยั  
ควรแจกแจงรายละเอียดของจุดเด่นและดา้นท่ีควรพฒันา โดยแยกตามประเด็นการประเมิน  4  ดา้น คือ 
1)  ดา้นการพฒันาองคก์ร  2)  ดา้นการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ  3)  ดา้นการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2553  และ  4)  ดา้นการด าเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลยั 
สืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อสะดวกต่อการพิจารณา 
   2.3  ควรสรุปผลแนวโน้มของผลส าเร็จในตวัช้ีวดัท่ีไม่สามารถสรุปผลเป็นค่า
คะแนนในรอบ 6 เดือนแรกได ้เพื่อจะไดเ้ห็นพฒันาการของการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในแต่ละตวัช้ีวดั 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัในรอบ 12 เดือนต่อไป 
  3. ควรเพิ่มหวัขอ้เร่ืองความเห็นของฝ่ายบริหารต่อผลการติดตามและประเมินผล 
ในทา้ยบทสรุปส าหรับผูบ้ริหารอีกหน่ึงหวัขอ้ 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

(1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม  2553) โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดท ารายงานการประเมินผลตาม 
ข้อเสนอแนะของทีป่ระชุม และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาต่อไป 

 
  3.2 โครงการพฒันาระบบบริหารงานสภามหาวทิยาลยัตามแผนพฒันาองค์การ ประจ าปี 
   งบประมาณ  2553 
   เลขานุการไดห้ารือท่ีประชุมในเร่ืองโครงการพฒันาระบบบริหารงานสภามหาวิทยาลยัตาม
แผนพฒันาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ  2553 ซ่ึงมหาวิทยาลยัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการประเมินคุณภาพ
สถาบนัการศึกษาตามเกณฑ์การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) เพื่อน าไปสู่การยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานการท างานให้มุ่งสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และมีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน มีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคญัท่ีจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผูรั้บบริการหรือผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งจะน าไปสู่การบรรลุพนัธกิจของมหาวทิยาลยั และเพื่อกา้วไปสู่วตัถุประสงคข์องการ
บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) มหาวทิยาลยัไดจึ้งมอบหมายให้ส านกังานสภามหาวิทยาลยัจดัท า “โครงการ
พฒันาระบบบริหารงานสภามหาวิทยาลยั” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวางระบบงานของสภามหาวิทยาลยัให้
เป็นการพฒันาและมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าตามแผนพฒันาองคก์าร โดยจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการด าเนินงานพฒันามหาวิทยาลยัตามแผนพฒันาองค์การ ในการน้ีส านักงานสภามหาวิทยาลยัจึงได ้   
ยกร่างโครงการพฒันาระบบบริหารงานสภามหาวทิยาลยัข้ึน  
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   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   จึงขอหารือท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินโครงการพฒันาระบบงานของ 
สภามหาวทิยาลยัดงักล่าว  
   ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะว่าเร่ืองของการพัฒนาระบบบริหารงานของ           

สภามหาวิทยาลัย น้ัน สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก การประชุมร่วมของสภามหาวิทยาลัย     
3  สถาบัน ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที ่13 - 14 พฤษภาคม 2553 

ก็ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองน้ีเป็นอย่างมาก และก็ได้มีการปรับปรุงระบบการท างานในบางส่วนแล้ว อย่างไร    
ก็ตามเพื่อที่จะให้การปรับปรุงมีความสมบูรณ์เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เต็มที ่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยน่าจะเสนอสภามหาวิทยาลัยก าหนดผู้ รับผิดชอบในเร่ืองน้ี โดยท าร่างการ
ด าเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอาจจะต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานขึ้นมา

ใหม่ หรืออาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการกไ็ด้ 
 
เลกิประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล  หนุ่ยศรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยั 

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 

(นายบรรพต   ฤทธิศาสตร์) 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 
               (นางสาวบุสบง  วงคแ์กว้) 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานวชิาชีพและบริหารทัว่ไป 
           ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 


