
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คร้ังที ่8/2553 
วนัจันทร์ที ่ 15  พฤศจิกายน  2553 

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1406 ช้ัน 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

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 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  อธิการบดี 
  (รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์) 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาระบบงาน 
  (รองศาสตราจารย ์ดร. เทพศกัด์ิ  บุณยรัตนพนัธ์ุ) 
 3.  รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
  (รองศาสตราจารย ์ดร.จินดา  ขลิบทอง) 
 4.  รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบติัการ 
  (รองศาสตราจารย ์ดร.ปัทมาพร  เยน็บ ารุง) 
 5.  รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
  (นางสาววนิดา  ลิวนานนทช์ยั) 
 6.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
  (รองศาสตราจารยส์ราวธุ  สุธรรมาสา) 
 7.  ผูช่้วยอธิการบดี 

  (รองศาสตราจารยส์มคัรสมร  ภกัดีเทวา) 
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 8.  ผูช่้วยอธิการบดี 

  (รองศาสตราจารย ์ดร. วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ) 
 9.  ผูอ้  านวยการกองแผนงาน 
  (นางนพวรรณ  จารุโรจน์เนาวรัตน์) 
 10. ผูอ้  านวยการศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  (นางสาวเกษณี  สุจริตจนัทร์) 
 11. หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 
  (นางสาววภิา  อคัคอิชยา – รักษาการในต าแหน่ง) 
 12. หวัหนา้งานติดตามและประเมินผล 
  (นางนิภาพร  ภาคอุทยั) 
 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ  
การประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที ่7/2553 เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2553 
 เลขานุการเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2553  
เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2553 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่7/2553 เมื่อวนัที ่  
20  กนัยายน 2553  โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที ่  3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและสถาบัน 
  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 

  เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดจ้ดัให้มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดบัสถาบนั และระดบัหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2552 เรียบร้อยแลว้ 
และศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาไดเ้สนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 ต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา มสธ. คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 16 
กนัยายน 2553 ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพไดเ้ห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2552 และเห็นชอบให้มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อผลกัดนัให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคญัและมุ่งพฒันา 
ผลการด าเนินงานให้ได้คุณภาพ โดยอาจมีการจดัสรรงบประมาณหรือมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องให้แก่
หน่วยงานท่ีมีผลการประเมินในระดบัสูงสุด หรือระดบัดีมากเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผลการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายในในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สกอ. = 2.72/มสธ. = 2.67)         
เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ  
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช ้(2.00 เท่ากนั)   

 องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี (สกอ. = 2.45/ 
มสธ. = 2.35) 

 องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 
(3.00 เท่ากนั)   

 องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก (สกอ. = 2.75/มสธ. = 2.83)  
 องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  

(สกอ. = 2.80/มสธ. = 2.86)   
 องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

(3.00 เท่ากนั) 
 องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  

(สกอ. = 2.89/มสธ. = 2.91) 
 องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  

(3.00 เท่ากนั)  และ 
 องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

(3.00 เท่ากนั) 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
  ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
    1. ข้อเสนอแนะในบทสรุปสัมภาษณ์ของคณะผู ้ประเมินท่ีให้ข้อเสนอแนะว่า
มหาวทิยาลยัควรก าหนดบทบาทของคณะกรรมการติดตามฯ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และสภามหาวิทยาลยัให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อน แต่ควรให้เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ซ่ึงท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า          
ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพศึกษาควรรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาวเิคราะห์ และเสนอใหม้หาวิทยาลยั 
หน่วยงาน และคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ เพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
    2. ควรสรุปประเด็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของคณะผูป้ระเมินเสนอต่อ 
สภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณา 
   ทีป่ระชุมรับทราบรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และมีมติเห็นชอบ 

มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาน าข้อเสนอแนะของทีป่ระชุมไปพจิารณา 
ด าเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่  4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 4.1 พจิารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั 
  รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ร่วมกบัคณะผู้บริหารของมหาวทิยาลัย 
  เลขานุการเสนอท่ีประชุมวา่ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้
จดัท ากรอบ และโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553  (รอบ 12 เดือน) พร้อมทั้งได้ส่งรายละเอียดตวัช้ีวดัการติดตามฯ ให้มหาวิทยาลยัด าเนินการ
จดัเตรียมขอ้มูลไปแลว้ ซ่ึงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั คณะกรรมการติดตามฯ 
ไดใ้ชข้อ้มูลการประเมินผลงานมหาวิทยาลยัจากหน่วยงานภายใน และภายนอกท่ีท าหน้าท่ีประเมินผลงาน
มหาวทิยาลยัมาเป็นขอ้มูลประกอบดว้ย  
  บดัน้ีคณะกรรมการติดตามฯ ไดด้ าเนินการจดัท า (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 
30 กนัยายน 2553)  เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามคิดเห็น และขอ้เสนอแนะก่อนเสนอ 
สภามหาวทิยาลยัพิจารณาต่อไป 
    ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 –  
30 กนัยายน 2553) ดงัน้ี 
    1.  การประเมินดา้นการพฒันาองคก์ร เก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบายของ 
สภามหาวทิยาลยั 5 ประการ ควรมีการสรุปผลการประเมินใหค้รบทั้ง 5 ประการ 
    2.  การประเมินดา้นการพฒันาองคก์ร  เก่ียวกบัผลงานของอธิการบดีดา้นผลการด าเนินงาน  
ในปีต่อไปควรเพิ่มการประเมินดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ย 
    3.  ควรทบทวนการค านวณค่าถ่วงน ้าหนกั  เพื่อจะไดน้ าไปอภิปรายผลไดถู้กตอ้ง 
    4.  การประเมินดา้นการด าเนินงานโดยการประยกุตใ์ชก้ารประเมินแบบสมดุล 4  มิติ  
ในมิติท่ี 3 ดา้นการเงินและงบประมาณ ตวัช้ีวดัท่ี 3.5 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   แกไ้ขเป็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
    5.  ควรตรวจสอบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใหช้ดัเจนอีกคร้ัง เพื่อความถูกตอ้งก่อน 
การรายงานผลต่อสภามหาวทิยาลยั 
    6.  การวเิคราะห์ขอ้มูลในตวัช้ีวดัท่ียงัมีขอ้มูลไมค่รบถว้น หรือยงัตอ้งรอขอ้มูล ใหร้ะบุเป็น 
N/A โดยไม่ตอ้งน ามาค านวณค่าคะแนน และใหก้ าหนดค่าน ้าหนกัใหม่โดยไม่รวมตวัช้ีวดัท่ีระบุ N/A 
    7.  ควรเพิ่มส่วนอา้งอิงในบทวเิคราะห์ขอ้มูล และบทสรุป จะท าให้เกิดความชดัเจนและ 
ง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูลการรายงาน 
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    8.  การประเมินดา้นท่ี 2 ดา้นการด าเนินงานตามแผนการปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2553  
ควรเปล่ียนเป็น ดา้นการด าเนินงานตามแผนการปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2553 ตามพนัธกิจ 5 ดา้น  
(ตามกรอบตวัช้ีวดัของสภามหาวทิยาลยั) 
    9.  ในรายงานควรมีการวเิคราะห์ถึงประเด็นส าคญัใหช้ดัเจน และน ามาสงัเคราะห์เสนอให้
มหาวทิยาลยัน าไปพฒันาการบริหารจดัการหรือพิจารณาส่ิงท่ีควรน าไปด าเนินการใหป้ระสบผลส าเร็จ 
    10. ในปีงบประมาณต่อไป ควรเพิ่มขั้นตอนเสนอร่างรายงานผลการประเมินใหผู้บ้ริหาร
พิจารณาก่อนประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร 
  ฝ่ายบริหารไดเ้สนอความเห็นต่อผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดงัน้ี 
   1.  การประเมินปีต่อไปควรก าหนดใหมี้กรอบการประเมินเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาดว้ย เน่ืองจากเป็นกฏหมายควบคุมคุณภาพของสถาบนัการศึกษา 
   2.  ควรเนน้ตวัช้ีวดัการประเมินเชิงคุณภาพมากกวา่ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ เพื่อจะไดน้ า
ขอ้มูลมาปรับปรุงพฒันามหาวทิยาลยัไดช้ดัเจนข้ึน 
    ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของทีป่ระชุมไปด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงอีกคร้ัง และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 4.2 รายงานผลส ารวจความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อการพฒันาระบบบริหารจัดการ 
  ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  เลขานุการเสนอท่ีประชุมว่าตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ไดก้ าหนดตวัช้ีวดั “ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาระบบบริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” และไดอ้อกแบบส ารวจท่ีมีขอ้ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีต่อระบบการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั จ านวน 14 ขอ้ค าถาม และไดส่้งแบบสอบถาม
ไปยงับุคลากรของมหาวทิยาลยัท่ีมีสถานะเป็นขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลูกจา้งประจ าเงินรายไดแ้ละ
งบประมาณแผ่นดิน และลูกจา้งประจ าลกัษณะพิเศษ จ านวน 1,819 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา
จ านวน 672 ฉบบั (ร้อยละ 36.94)  ผลการประเมินจากแบบสอบถามปรากฏวา่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัมี
ความพึงพอใจ (ตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป) ต่อระบบบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั ร้อยละ 80.05 และผลการ
ประเมินจากแบบสอบถามในภาพรวม พบวา่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร
จดัการในปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2553) อยูใ่นระดบัสูงข้ึนมากกวา่ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2552) 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของบุคลากร
ทีม่ีต่อการพฒันาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนออธิการบดีพจิารณาต่อไป 
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 4.3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการรับเอกสารการเรียน 
  การสอนและส่ือการสอนทนัเวลาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
   เลขานุการเสนอท่ีประชุมวา่ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้
ก าหนดตวัช้ีวดั “ร้อยละความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและส่ือการสอน
ทนัเวลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”  และไดอ้อกแบบส ารวจเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีไดรั้บเอกสารการเรียน
การสอนและส่ือการสอน และความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและส่ือ
การสอนทนัเวลา โดยสอบถามผ่านระบบ Internet ของมหาวิทยาลยักบักลุ่มเป้าหมาย  คือ  นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2553 รวมจ านวนทั้งส้ิน 152,656 คน 
ปรากฏวา่มีนกัศึกษาตอบแบบส ารวจทางระบบ Internet ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของนกัศึกษาเขา้
มาตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน  5,797  คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด ผลการ
ประเมิน พบว่า ในภาพรวมจ านวนนกัศึกษาท่ีมีระดบัความพึงพอใจ (ตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป) ท่ีมีต่อการรับ
เอกสารการเรียนการสอนและส่ือการสอนทนัเวลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553”  เท่ากบัร้อยละ 65 และเม่ือ
น าผลการประเมินมาเทียบกบัเกณฑป์ระเมินในตวัช้ีวดัน้ีคิดเป็นระดบัคะแนนได ้ 3   
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษา 
ทีม่ีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและส่ือการสอนทันเวลาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามเสนอ 
 
 4.4 กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2554 
  เลขานุการเสนอท่ีประชุมว่า เพื่อให้การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว ้ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานจึงไดด้ าเนินการก าหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคับฯ ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 
   1. กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
   2. กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
   และเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
และขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานไดเ้รียนเชิญอธิการบดี และคณะผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมหารือ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัดงักล่าว ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และมอบให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณา
ต่อไป 
 
  4.5 รายงานการเงินรวมรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 และการวเิคราะห์ 
   เปรียบเทยีบงบการเงินของมหาวทิยาลยั 
  เลขานุการเสนอท่ีประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2550    
เม่ือวนัท่ี  15  มิถุนายน 2550 มีมติให้มหาวิทยาลยัจดัท ารายงานการเงินเสนอสภามหาวิทยาลยัทุก 6 เดือน 
และคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์น ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2553 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 มีมติ
เห็นชอบให้มหาวิทยาลยัด าเนินการ โดยให้วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้ง ขอให้ส านักพิมพ์และศูนยส์ัมมนาและฝึกอบรมจดัท ารายงานการเงินเพื่อเสนอแนะประกอบงบ
การเงินในภาพรวมของมหาวทิยาลยัดว้ย 
  บดัน้ี มหาวิทยาลยัได้จดัท างบการเงินรวม รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 
มีนาคม 2553 พร้อมทั้งด าเนินการวเิคราะห์งบการเงินตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์นเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ดงัน้ี 
   1. รายงานงบการเงินรวมรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 
   2. การวเิคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินตามแนวด่ิง Common Size  
   3. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน Ratio  
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
   ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
    1. ควรตรวจสอบ แกไ้ขขอ้ความท่ีผดิพลาด เช่น รายงานหนา้ 2 ขอ้ความ “สินทรัพยสุ์ทธิ” 
และ “หน้ีสินสุทธิ” เป็นตน้ 
   2. ควรตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินใหถู้กตอ้ง และสอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ 
ทางการเงิน 
    3. ควรพิจารณาจดัท ารายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวชิาชีพ 
    4. ควรจดัท ารายงานการเงินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอสภามหาวทิยาลยั 
พิจารณาโดยเร็ว ภายใน 45 วนั หลงัส้ินสุดรอบระยะเวลาดงักล่าว 
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  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว เห็นชอบรายงานการเงินรวมรอบ 6 เดือน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2552 –  

31 มีนาคม 2553 และการวิเคราะห์เปรียบเทยีบงบการเงินของมหาวิทยาลัย  โดยขอให้กองคลังน าข้อเสนอแนะของที่
ประชุมไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาต่อไป 
 
   4.6 ร่าง แผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
   เลขานุการเสนอท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานได้
น าร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 9/2553     
เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2553 และสภามหาวทิยาลยั ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการ และมอบใหค้ณะกรรมการติดตามฯ
แกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั ก่อนประกาศใช ้ดงัน้ี 
   1. ควรพิจารณาปรับปรุงถอ้ยค าในวสิัยทศัน์ ดงัน้ี 
    1.1  ควรใชค้  าวา่ “ก ากบัดูแลและสนบัสนุน” แทนค าวา่ ส่งเสริม 
    1.2  ค  าวา่  “ทุกเพศทุกวยั” ควรใชค้  าอ่ืนท่ีแทนแนวคิดของระบบการศึกษา
ทางไกลท่ีวา่  “ทุกคน ทุกท่ี และทุกเวลา” ได ้
  2. ควรพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมในประเด็นยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
   2.1  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ขอ้ 4 “มีการพฒันาสภามหาวทิยาลยัสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้” 
ควรปรับปรุงในลกัษณะท่ีสภามหาวทิยาลยัมีการเรียนรู้ร่วมกนั 
  3. ควรเพิ่มประเด็นยทุธศาสตร์ 3 เร่ืองคือ 
   3.1  เร่ืองหลกัอตัตาภิบาล  (Self Governance) เน่ืองจากสภามหาวิทยาลยัมีบทบาท
หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งยึดหลกัการบริหารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ หลกัเสรีภาพทางวิชาการ หลกัความเป็นอิสระ หลกัความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักคุณธรรมและนิติธรรม หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นตน้ 
   3.2  เร่ืองประสิทธิภาพการประชุมของสภามหาวิทยาลยั  เน่ืองจากสภามหาวิทยาลยั
ควรจะตอ้งมีการด าเนินการประชุมอย่างสม ่าเสมอ ตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองเชิงนโยบายและเร่ืองนวตักรรม
ความเป็นเลิศทางวชิาการและการบริหารจดัการ แลควรมีการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชม้ากข้ึน 
   3.3  เร่ืองความสัมพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  เน่ืองจากสภามหาวิทยาลยัเป็นผูก้  าหนด
นโยบาย และสนบัสนุนส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและ 
คณะผูบ้ริหารใหมี้การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลดี ตามปณิธานและภารกิจของมหาวทิยาลยั 
  บดัน้ีฝ่ายเลขานุการไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข ร่างแผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั
ตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั เรียบร้อยแลว้ 
  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
 ท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับแก้วิสัยทศัน์ใหม่เป็น “สภามหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราชมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการก ากบัดูแลและสนบัสนุนมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยั



9 
 

เปิดชั้นน าท่ีใช้การสอนทางไกลเป็นหลกั เพื่อร่วมสร้างสังคมท่ีดีงาม โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่
ประชาชนทุกคน ทุกสถานท่ี และทุกเวลาให้เรียนรู้ไดต้ลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญั
ของสภามหาวทิยาลยั 
    ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขวิสัยทัศน์ตาม

ข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเห็นชอบให้น า ร่าง แผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เสนอคณะกรรมการติดตามฯ พจิารณาอีกคร้ัง 
 
 4.7 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2553  รอบ 12  เดือน 
  เลขานุการเสนอท่ีประชุมว่ามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชได้จดัท าค ารับรองการ
ปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  รวม 18 ตวัช้ีวดัหลกั ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัรวมร้อยละ 100  และมี
มิติในการประเมิน ดงัน้ี 
  มิติท่ี 1 มิติดา้นประสิทธิผล 
   น ้าหนกัรวมร้อยละ 45  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัหลกั 5 ตวัช้ีวดั 
  มิติท่ี  2 มิติดา้นคุณภาพ 
   น ้าหนกัรวมร้อยละ 15  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัหลกั 2 ตวัช้ีวดั 
  มิติท่ี  3 มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 
   น ้าหนกัรวมร้อยละ 10 ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัหลกั 4 ตวัช้ีวดั 
  มิติท่ี  4 มิติดา้นพฒันาสถาบนั 
   น ้าหนกัรวมร้อยละ  30  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัหลกั 7 ตวัช้ีวดั 
  มหาวิทยาลัยได้ท าการประเมินตนเองได้คะแนนรวมเท่ากับ 3.4513 แต่คะแนนการ
ประเมินอาจมีการเปล่ียนแปลงจากการประเมินของส านกังาน ก.พ.ร. ซ่ึงส านกังาน ก.พ.ร. จะเขา้มาประเมิน
มหาวทิยาลยัประมาณช่วงเดือนธนัวาคม – มกราคม น้ี 
  ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาไดน้ ารายงานผลการปฏิบติัราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553) 
เสนอต่อส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2553  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
  ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ในการท ารายงานคร้ังต่อไปเสนอสภามหาวิทยาลยัควรจะ
มีการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ แยกออกเป็น 2 ฉบบั คือ 1)  รายงาน
ฉบบัเบ้ืองตน้ โดยจะค านวณค่าน ้ าหนกัเฉพาะตวัช้ีวดัท่ีมีผลส าเร็จแลว้ และควรมีการวิเคราะห์ถึงประเด็นท่ี
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ตอ้งติดตาม สนบัสนุนให้ตวัช้ีวดัมีผลส าเร็จดว้ย และ 2) รายงานฉบบัสมบูรณ์ ซ่ึงจะเสนอสภามหาวิทยาลยั 
เม่ือตวัช้ีวดัทุกตวัมีการประเมินผลเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ 
  ทีป่ระชุมพจิารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ 12 เดือน แล้ว มีมติรับทราบผลการประเมินเบื้องต้น และเห็นชอบให้เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพจิารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองอืน่ๆ  
  ไม่มี 
 
เลกิประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.เอกพล  หนุ่ยศรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยั 

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 

(นายบรรพต   ฤทธิศาสตร์) 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 
             (นางสาวบุสบง  วงคแ์กว้) 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานวชิาชีพและบริหารทัว่ไป 
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 


