
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คร้ังที ่6/2553 
วนัองัคารที ่17 สิงหาคม 2553 

ณ ห้องประชุม 5212 ช้ัน 2 อาคารสัมมนา 1 มสธ. 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ทองอินทร์  วงศโ์สธร    ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์    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.  รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ      ลาประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 08.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ  
การประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที ่5/2553  
 เมื่อวนัที ่21 มิถุนายน 2553 
 เลขานุการเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/2553  
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2553 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที ่  3 เร่ืองเสนอทีป่ระชุมรับทราบ 
 3.1 การก าหนดผู้รับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวทิยาลัย 

  เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบว่าตามท่ีสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 2/2553 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบในหลกัการของกรอบและวธีิการประเมินผลงานสภามหาวิทยาลยั แลว้ นั้น
ในการน้ี ส านกังานสภามหาวิทยาลยัไดเ้สนอเร่ืองการก าหนดผูรั้บผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติังานของ
สภามหาวิทยาลยัให้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 พิจารณา 
ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบมอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานประสานงานกบัสมาคมวิจยัสถาบนัและพฒันาอุดมศึกษาเพื่อขอให้ด าเนินการประเมินผล
การปฏิบติังานของสภามหาวทิยาลยั 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่  4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 4.1 พจิารณา (ร่าง)  แบบสอบถามเพือ่วดัระดับความพงึพอใจ  
  เลขานุการเสนอไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง)  แบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความ   
พึงพอใจ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ก าลังด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยัรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2553 ซ่ึงในการด าเนินการดงักล่าวคณะกรรมการติดตามฯ ได้
ก าหนดตวัช้ีวดัในระบบประเมินผลการปฏิบติังานแบบสมดุล 4 มิติ (BSC) ของมหาวิทยาลยัให้คณะกรรมการ
ติดตามฯ ด าเนินการ จ านวน 2 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
  ตวัช้ีวดัท่ี 1.5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาระบบ
บริหารจดัการของมหาวทิยาลยั 
   ตวัช้ีวดัท่ี 1.6 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการรับเอกสารการเรียน
การสอนและส่ือการสอนทนัเวลา  
   ดงันั้น เพื่อให้ทราบระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายในตวัช้ีวดั
ดงักล่าวฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จึงด าเนินการจดัท า (ร่าง) หนงัสือขอความอนุเคราะห์ และ
แบบสอบถามเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการเก็บขอ้มูล
ต่อไป 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
   โดยท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
  1.  แบบสอบถามตวัช้ีวดัท่ี 1.5  ควรมีขอ้มูลส าหรับผูต้อบแบบสอบถามว่าในรอบปีท่ี
ผ่านมามหาวิทยาลยัได้มีการพฒันาการด าเนินงานในดา้นใดบา้งท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลยั 
เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงก่อนตอบแบบสอบถาม และควรน าผลการวดัความพึงพอใจฯ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาเปรียบเทียบกบัผลการวดัความพึงพอใจฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดว้ย 
เพื่อน ามาวเิคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย และน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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  2.  ควรปรับปรุงแบบสอบถามตวัช้ีวดัท่ี 1.6 ใหม่ โดยควรก าหนดขอ้ค าถามท่ีเป็น 
ขอ้เทจ็จริง (Fact) เก่ียวกบัการจดัส่งส่ือการศึกษาของมหาวทิยาลยัก่อน และตามดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบัความ
พึงพอใจตามขอ้เทจ็จริงดงักล่าว ส าหรับการเก็บขอ้มูลควรเก็บจากกลุ่มเป้าหมายผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวทิยาลยั 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ข้อค าถามทั้ง   

2 ตัวช้ีวัด ตามข้อเสนอแนะของทีป่ระชุม แล้วให้น าเสนอมหาวิทยาลัยทราบก่อนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
  4.2 แนวทางการยกร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 
   เลขานุการไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง แนวทางการยกร่างแผนการด าเนินงานของ         
สภามหาวิทยาลยั ซ่ึงส านักงานสภามหาวิทยาลยัไดเ้สนอเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินโครงการพฒันาระบบ
บริหารงานของสภามหาวิทยาลยัตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 
21  มิถุนายน  2553 ซ่ึงได้พิจารณาว่าควรน าเร่ืองน้ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยยกร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัอาจจะตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานข้ึนมาใหม่ 
หรืออาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็น
ผูด้  าเนินการก็ได้ นั้น เข้าหารือในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 30 
กรกฎาคม 2553  และสภามหาวทิยาลยัพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบมอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน รับขอ้เสนอแนะไปด าเนินการยกร่างแผนการด าเนินงานสภามหาวิทยาลยัเสนอ                
สภามหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป ดงัน้ี 
   1.  ในขณะน้ียงัไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานใดๆ ข้ึนมาเพิ่มเติมเพื่อให้
ท าหน้าท่ีวางแผนพฒันาสภามหาวิทยาลัย  แต่ควรให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีเอง โดยอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นผูย้กร่างเสนอ   
   2.  ส่วนของรายละเอียด ขอบเขต และแนวทางการวางแผนดงักล่าว ควรใชช่ื้อวา่แผน
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั ท่ีควรก าหนดรายละเอียดของแผนงานหรือโครงการต่างๆ ท่ีสภามหาวิทยาลยั
จะตอ้งพิจารณาทบทวนเพื่อด าเนินการพฒันางานต่อเน่ืองจากการท่ีสภามหาวิทยาลยัไดป้ฏิรูปการด าเนินงาน
มาแลว้เม่ือปี พ.ศ. 2551 อาทิ โครงการประเมินสภามหาวทิยาลยั โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวทิยาลยัใหม่  
การจดัประชุมสภามหาวทิยาลยัในลกัษณะ Retreat การก าหนดจรรยาบรรณของสภามหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
    ในการน้ีส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีจะใช้
ประกอบการยกร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัใหท่ี้ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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   โดยท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
    1.  ขอ้ 1 ความหมายของสภามหาวทิยาลยั  ไม่ควรระบุ 
    2.  ขอ้ 3  วสิัยทศัน์  ควรเขียนใหส่ื้อความหมายถึงส่ิงท่ีจะช่วยส่งเสริมใหบ้รรลุ 
ผลส าเร็จของสภามหาวทิยาลยั  อาทิ  

 การยดึมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จะช่วยให้ระบบการสอนทางไกล 
 ของมหาวทิยาลยัประสบผลส าเร็จ 
 การก ากบัดูแลท่ีดีจะช่วยท าใหร้ะบบการสอนทางไกลมีการพฒันาตวัเองและ 

มุ่งสู่การพฒันาของสังคม 
    3.  ขอ้  4  พนัธกิจ  ควรเขียนใหช้ี้ทิศทางท่ีจะด าเนินงาน อาทิ 1) ตอ้งเป็นแบบอยา่งใน
การช้ีน าองคก์รท่ีดีได ้ 2) การส่งเสริมการศึกษา  และ 3)  การมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัได ้เป็นตน้ 
    4.  ขอ้ 10 (ร่าง) ยทุธศาสตร์ของสภามหาวทิยาลยั  การยกร่างยทุธศาสตร์ควรพิจารณา
ในเร่ืองกระบวนการ การด าเนินงาน ผลท่ีตอ้งการคืออะไร จึงจะมีผลส าเร็จตามยทุธศาสตร์อยา่งไร 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับปรุงและยกร่างแผนการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของทีป่ระชุม และน าเสนอทีป่ระชุมพจิารณาอีกคร้ัง 
 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองอืน่ๆ  
  ไม่มี 
 
เลกิประชุมเวลา 09.00 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล  หนุ่ยศรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยั 

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 

(นายบรรพต   ฤทธิศาสตร์) 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 

               (นางสาวบุสบง  วงคแ์กว้) 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานวชิาชีพและบริหารทัว่ไป 
           ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 


