
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คร้ังที ่7/2553 
วนัจันทร์ที ่20 กันยายน 2553 

ณ ห้องประชุม 5211 ช้ัน 2 อาคารสัมมนา 1 มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ทองอินทร์  วงศโ์สธร    ประธานกรรมการ 
2.  ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์    กรรมการ 
3.  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) 
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 1.  หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 
  (นางสาววภิา  อคัคอิชยา – รักษาการในต าแหน่ง) 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ  
การประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
  1.1 การเลือ่นเวลาการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
   ของมหาวิทยาลยั คร้ังที ่7/2553   
  ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบว่าตามท่ีไดก้ าหนดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน คร้ังท่ี 7/2553 ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2553 เดิมก าหนดประชุมเวลา 14.00 น. ขอเล่ือนเวลา
มาประชุมเวลา 09.30 น. เน่ืองจากในวนั และเวลาดงักล่าวตรงกบัการประชุมคณะกรรมการปรับระบบ
บริหารงานและโครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ         
ซ่ึงคณะกรรมการหลายท่านของคณะกรรมการติดตามฯ เป็นคณะกรรมการปรับระบบบริหารงานและ
โครงสร้างมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัดว้ย 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที ่6/2553 เมื่อวนัที ่17 สิงหาคม 2553 
 เลขานุการเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 6/2553  
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2553 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขในหน้า 4  
ข้อเสนอแนะข้อ 4  ในบรรทดัที ่2  แก้ไขข้อความเดิม  “ผลท่ีตอ้งการคืออะไร จึงจะมีผลส าเร็จตามยทุธศาสตร์
อยา่งไร”  เป็น  “จะมีกรอบการด าเนินการอยา่งไร จึงจะมีผลส าเร็จตามยทุธศาสตร์” 
 

ระเบียบวาระที ่  3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  (แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) 
  เลขานุการไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบวา่มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีและ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดม้หาวิทยาลยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และไดน้ าเสนอสภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัเรียบร้อยแลว้  
  แผนปฏิบติัราชการดงักล่าวมหาวิทยาลยัไดมี้การด าเนินงานภายใตน้โยบายการพฒันา
มหาวทิยาลยัประจ าปี ซ่ึงมีแนวทางการพฒันาท่ีส าคญัอยู ่5 ประการ ดงัน้ี 
   1.  ใหค้วามส าคญักบัการพฒันามหาวทิยาลยัภายใตน้โยบายหลกัของสภามหาวทิยาลยั 5 ขอ้ 
   2.  สนบัสนุนมาตรการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ตามการประเมินสภาพแวดลอ้ม 
(SWOT) และการทบทวนแผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2553-2557 ภายใต ้5 พนัธกิจหลกั  
7 ประเด็นยทุธศาสตร์ และ 9 แผนหลกั 
   3.  ปรับปรุง/เร่งรัดการด าเนินงานต่างๆ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) 
   4.  สนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีสอดคลอ้งกบั 
แผนพฒันา มสธ. ในระยะ 5 ปี ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2553-2557 
   5.  ส่งเสริมการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่เพื่อการเปล่ียนแปลงไปสู่วสิัยทศัน์ 
   นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัไดก้ าหนดเป้าหมายตวัช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินงาน     
โดยจ าแนกตามแต่ละพนัธกิจ และใชห้ลกัสมดุลใน 4 มิติของ Balanced Scorecard ซ่ึงมุ่งเนน้การวดัความส าเร็จ 
ทั้งระดบัผลผลิตและระดบัผลลพัธ์ของมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพฒันามหาวิทยาลยัใน
ระยะ 5 ปี 
   จึงแจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบและส าหรับเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการจดัท า
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้สังเกตดงัน้ี 
    1.  การสรุปส่วนท่ี 1 การเช่ือมโยงกนัระหว่างแผนพฒันา มสธ. ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2553-
2557) สู่แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยงัวางหวัขอ้ไม่เช่ือมโยงกนัระหวา่งแผน โครงการ 
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ผลผลิต นโยบาย ท่ีจะสะทอ้นให้เห็นว่าเช่ือมโยงกบัแผนหลกัอย่างไร สอดคล้องกบันโยบายหรือไม่ และ
ตอบสนองตามภารกิจอย่างไร เช่น หน้า (3)  ช่องท่ี 3 ควรเป็นขอ้มูลโครงการ  ช่องท่ี 4 ควรเป็นผลผลิต และ
ช่องท่ี 6 ไม่ใช่ตวัผลผลิต แต่เป็นตวัโครงการ  
    2.  การสรุปส่วนท่ี  2  แผนการปฏิบติังาน ยงัสรุปขดัแยง้กนัระหวา่งภารกิจประจ า 
แผนปฏิบติังานและแผนยทุธศาสตร์  ควรแยกค่าเป้าหมายและตวัช้ีวดัออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  
แผนปฏิบติังาน  ส่วนท่ี 2  ภารกิจประจ า และ ส่วนท่ี 3 แผนตามยทุธศาสตร์  
    ทีป่ระชุมรับทราบ  และมีมติเห็นชอบให้น าข้อสังเกตมาใช้ปรับปรุงระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งข้อสังเกตของทีป่ระชุมให้   

กองแผนงาน รับทราบต่อไป 
 
 3.2 ความคืบหน้าของการด าเนินงานโครงการวางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ติดตาม  
  และประเมินผลงานของสภามหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
  เลขานุการไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานโครงการวางระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อติดตาม และประเมินผลงานของสภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ดงัน้ี 
  1. ไดมี้การเปิดซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคของท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาก าหนดแนวทาง และจดั
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตาม และประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชผ่าน
เวบ็ไซต ์เม่ือวนัท่ี  17  กนัยายน 2553 โดยมีมหาวทิยาลยัมหิดลแสดงความจ านงรับขอ้เสนอทางเทคนิค 
  2. คณะกรรมการจดัจา้งจะด าเนินการเปิดซองขอ้เสนอดา้นราคา ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2553  
  เลขานุการแจง้เพิ่มเติมวา่ ระบบสารสนเทศดงักล่าวเป็นระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซ่ึงเม่ือไดด้ าเนินการเรียบร้อยแลว้จะช่วยให้การด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 3.3 การด าเนินการเกบ็ข้อมูลตัวช้ีวดัที ่ 1.6  ร้อยละความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ี 
  ต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและส่ือการสอนทนัเวลาผ่านเวบ็ไซต์ 

  เลขานุการไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบวา่ ฝ่ายเลขานุการไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตวัช้ีวดัท่ี 1.6 
ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี ต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและส่ือการสอนทนัเวลาแลว้
โดยไดป้ระชาสัมพนัธ์แบบสอบถามผ่านเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั จนถึงขณะน้ีมีกลุ่มเป้าหมายเขา้มาตอบ
แบบสอบถามแลว้ จ  านวนทั้งส้ิน 2,848 ราย 
    ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะส าหรับการประเมินในปีงบประมาณต่อไป ดงัน้ี 
  1.  ในตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลควรเพิ่มขอ้ค าถามเร่ืองเพศ และสถานท่ีอยูข่อง 
ผูต้อบแบบสอบถามดว้ย ทั้งน้ีสถานท่ีอยู่ของกลุ่มเป้าหมายจะสะทอ้นถึงระยะเวลาท่ีนกัศึกษาไดรั้บเอกสาร  
การเรียนและส่ือการสอน 
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  2.  ควรพิจารณาวา่จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้มาตอบแบบสอบถามผา่นทางเวบ็ไซตข์อง 
มหาวทิยาลยัสามารถเป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมดไดดี้เพียงใด อน่ึง เน่ืองจากมีการส ารวจความพึงพอใจ
แยกออกเป็นรายสาขาวิชาก็ตอ้งพิจารณาในท านองเดียวกนัเก่ียวกบัปัญหาความเป็นตวัแทนของส่ิงตวัอยา่ง
ในแต่ละสาขาวชิา 
  ทีป่ระชุมรับทราบ  และมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่  4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 4.1 แนวทางการยกร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 
  เลขานุการเสนอว่าตามท่ีส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอเร่ือง (ร่าง) โครงการ
พฒันาระบบบริหารงานของสภามหาวิทยาลยั และท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 
5/2553 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2553 ไดพ้ิจารณาวา่ควรน าเร่ืองน้ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัพิจารณา โดยยกร่างเป็น
แผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอาจจะตั้ ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานข้ึนมาใหม่ หรืออาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานเป็นผูด้  าเนินการก็ไดน้ั้น เขา้หารือในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2553 
เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553  และสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบมอบให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รับขอ้เสนอแนะไปด าเนินการยกร่างแผนการด าเนินงานของ       
สภามหาวทิยาลยั เสนอสภามหาวทิยาลยัพิจารณา และสภามหาวทิยาลยัไดพ้ิจารณา  ดงัน้ี 
  1.  ในขณะน้ียงัไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานใดๆ ข้ึนมาเพิ่มเติมเพื่อให้
ท าหน้าท่ีวางแผนพฒันาสภามหาวิทยาลัย  แต่ควรให้สภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีเอง โดยอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเป็นผูย้กร่างเสนอ   
  2.  ส่วนของรายละเอียด ขอบเขต และแนวทางการวางแผนดงักล่าว ควรใชช่ื้อวา่   
แผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั ท่ีควรก าหนดรายละเอียดของแผนงานหรือโครงการต่างๆ ท่ี  
สภามหาวิทยาลัยจะตอ้งพิจารณาทบทวนเพื่อด าเนินการพฒันางานต่อเน่ืองจากการท่ีสภามหาวิทยาลยัได้
ปฏิรูปการด าเนินงานมาแลว้เม่ือปี พ.ศ. 2551 เช่น โครงการประเมินสภามหาวิทยาลยั โครงการปฐมนิเทศกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัใหม่  การจดัประชุมสภามหาวทิยาลยัในลกัษณะ Retreat การก าหนดจรรยาบรรณของ      
สภามหาวทิยาลยั เป็นตน้  
    ในการน้ีส านกังานสภามหาวิทยาลยัไดย้กร่างแผนการด าเนินงานฯ ดงักล่าวต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาแลว้ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2553  เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2553 และท่ีประชุมมี
มติมอบใหฝ่้ายเลขานุการไปปรับปรุงและยกร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัตามขอ้เสนอแนะ
ของท่ีประชุม และน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ัง บดัน้ี ฝ่ายเลขานุการไดย้กร่างแผนการด าเนินงานของ  
สภามหาวทิยาลยั พร้อมกบัขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีจะใชป้ระกอบการพิจารณา 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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    ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
    1.  การก าหนดวิสัยทศัน์ของสภามหาวิทยาลยัควรระบุถึงส่ิงท่ีสภามหาวิทยาลยัมี   
ส่วนร่วมท่ีจะท าให้ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลยัในระบบการศึกษาทางไกลบรรลุเป้าหมาย หรือมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมทางดา้นการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยั เช่น สภามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีบทบาท
หน้าท่ีส าคญัในการเสริมสร้างมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยัเปิดชั้นน าท่ีใช้การสอนทางไกลเป็นหลกั  
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ประชาชนทุกเพศทุกวยัในทุกทอ้งถ่ินและภูมิภาค ให้เรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต
อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
    2.  ควรปรับปรุงขอ้ความในร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัใหช้ดัเจน
และสมบูรณ์ เช่น เร่ืองอนุมติั เพื่อพิจารณา ควรแก้ไขเป็น เร่ืองพิจารณาอนุมติั  และเร่ืองอนุมติั เพื่อทกัทว้ง 
ควรแก้ไขเป็น เร่ืองพิจารณาอนุมติั ในวาระการทกัทว้ง เป็นตน้ 
    3.  ควรจดักลุ่มการด าเนินงานในเร่ืองการปฏิรูปสภามหาวทิยาลยัใหต้รงกบัประเด็น
ของการด าเนินงาน เช่น  ประเด็น ขอ้ 1 ปรับปรุงวธีิการประชุม ขอ้ 1.8  วาระการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
จดัเรียงตามล าดบัท่ีก าหนดไวแ้ลว้  ควรน าไปจดักลุ่มในประเด็น ขอ้ 3 ปรับปรุงวธีิการด าเนินการประชุม 
เป็นตน้  
   4.  ควรปรับรูปแบบ (ร่าง) แผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553-2557 ใหเ้ป็นกระดาษแนวตั้ง เพื่อความสะดวกส าหรับกรรมการสภามหาวทิยาลยัในการพิจารณา 
    ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและ
มอบหมายฝ่ายเลขานุการไปปรับปรุงร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของที่

ประชุม เสร็จแล้ว ขอให้เวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัติต่อไป 
 

 4.2 (ร่าง) กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  เลขานุการเสนอท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง (ร่าง) กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัและของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
  1.  การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553- 
31 มีนาคม 2554) ก าหนดกรอบการประเมินผลการด าเนินงาน  4  ดา้น  คือ   
    ดา้นท่ี  1  ดา้นการพฒันาองคก์ร   
    ดา้นท่ี  2  ดา้นการปฏิบติัตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
    ดา้นท่ี  3  ดา้นการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัท่ีระบุในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2554  
    ดา้นท่ี  4  ดา้นการด าเนินการตามมติของสภามหาวทิยาลยั สืบเน่ืองจาก 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
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   2.  การประเมินรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 –  
30 กนัยายน 2554) ก าหนดกรอบการประเมินผลการด าเนินงาน  4  ดา้น  คือ 
     ดา้นท่ี  1  ดา้นการพฒันาองคก์ร 

     ดา้นท่ี  2  ดา้นการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัท่ีระบุในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2554   
     ดา้นท่ี  3  ดา้นการด าเนินงานโดยการประยกุตใ์ชก้ารประเมินแบบสมดุล 4 มิติ  
     ดา้นท่ี  4  ดา้นการด าเนินการตามมติของสภามหาวทิยาลยั สืบเน่ืองจาก 
        ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดเกณฑก์ารประเมินตวัช้ีวดัท่ี  2.6  
ระดบัความส าเร็จของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรก าหนดเกณฑก์ารประเมิน 
ใหช้ดัเจนใน  4  ประเด็น  คือ  1)  ระบบโครงสร้าง  2)  ความต่อเน่ืองของระบบ  3)  ผลลพัธ์การใชข้อ้มูล
ข่าวสารต่อคน  และ 4)  การด าเนินงานไดต้ามแผน  และควรน าเร่ืองดงักล่าวหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไป 
    ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
    1. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั  
และมอบใหฝ่้ายเลขานุการไปจดัท ารายละเอียดเก่ียวกบันิยาม เกณฑก์ารวดั ตามตวัช้ีวดัต่างๆ ใหส้มบูรณ์ 
และน าเขา้ท่ีประชุมหารือกบัคณะผูบ้ริหารต่อไป 
    2. มอบใหฝ่้ายเลขานุการรับขอ้เสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 4.3 ผลการหารือเร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวทิยาลัยกบัสมาคม 
  วจัิยสถาบันและพฒันาอุดมศึกษา 
  เลขานุการเสนอวา่ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2553 เม่ือวนัท่ี 30 
กรกฎาคม 2553 ไดพ้ิจารณาเร่ือง การก าหนดผูรั้บผิดชอบการประเมินสภามหาวิทยาลยั และมีมติเห็นชอบมอบ
ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประสานงานกบัสมาคมวิจยัสถาบนัและพฒันา
อุดมศึกษาเพื่อขอใหส้ถาบนัรับผดิชอบท าหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของสภามหาวทิยาลยั นั้น 
  ในการน้ี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ไดป้ระสานงานกบัสมาคมวิจยัและ
พฒันาอุดมศึกษาในเบ้ืองตน้แล้ว  สถาบนัเสนอว่าควรท าหนังสือถึงนายกสมาคมวิจยัสถาบนัและพฒันา
อุดมศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ประเมินสภามหาวิทยาลยั พร้อมทั้ง แนบรายละเอียดขอบเขต และกรอบ
การประเมินไปให้พิจารณาดว้ย ดงันั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงไดย้กร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) 
การจดัจา้งผูป้ระเมินภายนอกประเมินสภามหาวทิยาลยัมาพร้อมน้ี 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดรายละเอียดในขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference) ในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
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    1. ความเป็นมา  ควรเขียนให้ระบุถึงส่ิงท่ีตอ้งการ และขอบเขตของงานใหช้ดัเจน 
    2. วตัถุประสงค์ ใหร้ะบุประเด็นส าคญัใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการใหผู้รั้บจา้งท าอะไร เช่น
     2.1  เพื่อใหศึ้กษาสถานภาพการปฏิบติังานของสภามหาวทิยาลยั ใน 3 ดา้น  ไดแ้ก่ 
   2.1.1  ดา้นการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและบทบาทของสภามหาวทิยาลยั   

   2.1.2  ดา้นการปฏิบติังานของคณะกรรมการประจ าท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง   
   2.1.3  ดา้นการปฏิบติังานของส านกังานสภามหาวทิยาลยั   
   2.2  เพื่อใหศึ้กษาระบบและกลไกเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสภามหาวทิยาลยั  
    3. คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกที่จะจัดจ้าง  มหาวิทยาลยัสามารถระบุองค์กร/
หน่วยงานท่ีจะจดัจา้งได้ โดยใช้วิธีการจดัจา้งเป็นวิธีกรณีพิเศษ และควรระบุเหตุผลถึงสาเหตุท่ีตอ้งจดัจา้ง    
องค์กร/หน่วยงานนั้น เช่น เป็นองค์กร/หน่วยงานท่ีมีผลงานประจกัษ์ มีผูเ้ช่ียวชาญเพียงพอด้านการ
ประเมินผลงาน  เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และอา้งอิงความเช่ือมัน่วา่สภามหาวทิยาลยัไดพ้ิจารณาเห็นวา่ 
องค์กร/หน่วยงานท่ีจะจดัจา้งเป็นองค์กร/หน่วยงานท่ีจะสามารถด าเนินการให้ไดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตอ้งการได ้ 
    4. รายละเอยีดของกรอบและวธีิการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของสภามหาวทิยาลยั  
ควรใหผู้รั้บจา้งเป็นผูเ้สนอ 
    6. การเขียน TOR  ควรปรับเน้ือหาของ TOR โดยระบุประเด็นส าคญัท่ีจะใหผู้รั้บจา้ง
ด าเนินการใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการใหผู้รั้บจา้งท าอะไรใหก้บัมหาวทิยาลยั  และควรน าประเด็นการประเมินจาก
มหาวทิยาลยัอ่ืนมาเทียบเคียงดว้ย 
    ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติมอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขเน้ือหา TOR  
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  และน าเสนอทีป่ระชุมพจิารณาในคราวต่อไป 
 
 4.4  ขอความเห็นชอบแผนตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  นางสาววภิา  อคัคอิชยา  รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 
เสนอว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ขอ้ 13 (6) 
ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาอนุมติั
ภายในเดือนกนัยายน ก่อนท่ีจะด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ นั้น 
  ในการน้ี หน่วยตรวจสอบภายในได้จดัท าแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 โดยแผนตรวจสอบไดน้ าภาระงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยท่ีตอ้งปฏิบติังาน  
4 ด้าน  คือ 1) ด้านการตรวจสอบและติดตามผล 2) ด้านการบริหารงานตรวจสอบ 3) ด้านการบริหาร
หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากมหาวทิยาลยั และ 4) ดา้นการพฒันาบุคลากร ระบบงาน และฐานขอ้มูลของ
หน่วยงาน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพการท างานทั้งหมดของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณา
จากท่ีปรึกษาประจ าหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ดงันั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเสนอแผนการ
ตรวจสอบดงักล่าวใหท่ี้ประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนออธิการบดีอนุมติัต่อไป 
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    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
    1. งานด้านการตรวจสอบและติดตามผล   
     1.1  ควรรวม ขอ้ 1.1 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial  Auditing) และ ขอ้ 1.2  
การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance  Auditing) รวมเป็นหวัขอ้เดียวกนั   
และควรเพิ่มหน่วยงานท่ีตอ้งท าการตรวจสอบและติดตามผล 
     1.2  ขอ้ 1.4  การตรวจสอบการบริหารและการปฏิบติังาน (Management and 
Operation Auditing) ควรเพิ่มหน่วยงานท่ีตอ้งตรวจสอบอีก 2 หน่วย  คือ กองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ี 
     1.3  ขอ้ 1.8 การติดตามผลการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2553  และบริการใหค้  าแนะน า 
แก่หน่วยรับตรวจ จากการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา  ควรแก้ไขข้อความเป็น  การติดตามผลการปฏิบติังาน
ตามขอ้เสนอแนะจากผลการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2553  และบริการให้ค  าแนะน าแก่หน่วยรับตรวจจากการ
ตรวจสอบในปีท่ีผา่นมา   
    2. งานด้านการบริหารหน่วยงานตามทีไ่ด้รับมอบจากมหาวิทยาลยั  เป็นงานท่ี 
ทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยัตอ้งด าเนินการ และเป็นงานท่ีบริหารภายในของหน่วยงาน ดงันั้น ควรแก้ไข
ข้อความเป็น งานดา้นการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    3. งานด้านการพฒันาบุคลากร ระบบงาน และฐานข้อมูลของหน่วยงาน งานขอ้ท่ี 4.4 
การพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนใหห้น่วยรับตรวจมีระบบบริหารความเส่ียง ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล โดยจดัให้มีเครือข่ายการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อประสานงานกบัทีมตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีดีท าใหมี้เครือข่ายมาช่วยงานตรวจสอบภายในไดอี้กช่องทางหน่ึง ดงันั้น ควรมีการ
ปรับเวลาในแผนใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการสร้างกลไกและแนวทางในการด าเนินงาน 
    4. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบ   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานไม่ควรมีบทบาทให้ความเห็นชอบ แต่ควรมีบทบาทในการพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ หรือให้
ค  าปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายในก่อนน าเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมติัต่อไป  เน่ืองจากคณะกรรมการ
ติดตามฯ เป็นคณะกรรมการประจ าท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแผนตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนออธิการบดี

พจิารณาอนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองอืน่ๆ  
  ไม่มี 
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เลกิประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล  หนุ่ยศรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยั 

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 
 

(นายบรรพต   ฤทธิศาสตร์) 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 
 

                (นางสาวบุสบง  วงคแ์กว้) 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานวชิาชีพและบริหารทัว่ไป 
                 ผูจ้ดรายงานการประชุม 


