
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คร้ังที ่9/2553 
วนัจันทร์ที ่ 20  ธันวาคม  2553 

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 ช้ัน 5 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

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

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร์ - รักษาการในต าแหน่ง) 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ  
การประชุม ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที ่8/2553 เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2553 
 เลขานุการเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 8/2553  
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่8/2553 เมื่อวันที ่  
15  พฤศจิกายน  2553  โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที ่  3 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
 3.1  ขอรายงานผลเกี่ยวกบัเร่ืองทีค่ณะกรรมการติดตามฯ เสนอต่อสภามหาวทิยาลัยพจิารณา 
  เลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานไดเ้สนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2553 เม่ือวนัท่ี 26 
พฤศจิกายน 2553 จ านวน 2 เร่ือง ดงัน้ี 
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   1. รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวทิยาลยั รอบ 12 เดอืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553) 
    ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไดม้อบให้
คณะกรรมการติดตามฯ และมหาวิทยาลยัรับขอ้เสนอแนะไปด าเนินการต่อไป  ดงัน้ี 
    1.1  คณะกรรมการติดตามฯ ควรพิจารณาร่วมกบัมหาวิทยาลยัเพื่อการก าหนด 
ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพฒันามหาวิทยาลยั หรือตวัช้ีวดัท่ีจะวดั
ความส าเร็จตามวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
    1.2  การวดัและประเมินผลบางเร่ืองไม่สามารถท่ีจะวดัไดใ้นช่วงเวลาสั้น ๆ  
แต่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา ในเร่ืองน้ีอาจจะตอ้งน าวิธีการวิจยัสถาบนัมาใชป้ระกอบการประเมินเพื่อใหไ้ดผ้ล
การประเมินท่ีครบถว้น สมบูรณ์ และชดัเจนยิง่ข้ึน 
    1.3  มหาวิทยาลยัควรพิจารณาน าเอาการวิจยัสถาบนัมาใชป้ระโยชน์ใน 
การพฒันามหาวิทยาลยัใหม้ากข้ึน 
   2. (ร่าง)  กรอบการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวทิยาลยั ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 
    ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบกรอบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามท่ีคณะกรรมการ  
ติดตามฯ เสนอ 
   จึงแจง้ท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
    ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
   1.  มหาวทิยาลยั และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานควรพิจารณา 
ร่วมกนัในการพฒันา และก าหนดตวัช้ีวดั และเกณฑก์ารประเมินท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  
   2.  ควรน ากรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยั ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2554  มาทบทวน เพื่อพิจารณาก าหนดตวัช้ีวดัในการประเมินรอบปีต่อไปใหส้อดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั 
    3.  ในการน าเอาการวิจยัสถาบนัมาใชป้ระโยชน์ในการประเมินผลเพื่อการ 
พฒันามหาวิทยาลยันั้น ควรมีการวิเคราะห์ว่ามหาวิทยาลยัตอ้งการสารสนเทศอะไร และสารสนเทศท่ี
ตอ้งการอยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ควรมอบหมายให้หน่วยงานนั้นด าเนินการ หรือคณะกรรมการ
ติดตามฯ อาจตอ้งด าเนินการเอง ซ่ึงควรต้องให้เวลาหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการวางแผนเร่ืองการใช้
ทรัพยากร และมีการวางแนวทางการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ ทั้งน้ี นโยบายและขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายของสภามหาวิทยาลยัจะเป็นการปลุกเร้าให้หน่วยงานท าการวิจยั และน าผลการวิจยัไปใช้พฒันา
หน่วยงาน และตอบตวัช้ีวดัการประเมินได ้ ดงันั้น  คณะกรรมการติดตามฯ ควรพิจารณาทบทวนกรอบ/
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ตวัช้ีวดั เกณฑ์การประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 อีกคร้ังหน่ึง 
  4.  ควรน ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการรับเอกสาร 
การเรียนการสอนและส่ือการสอนทนัเวลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 น าเสนอคณะกรรมการติดตามฯ 
พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
    ทีป่ระชุมรับทราบ และมีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะไปพจิารณา 
ด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่  4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 4.1 พจิารณา (ร่าง) แผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  เลขานุการเสนอท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ไดน้ า (ร่าง) แผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 9/2553 
เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2553 และสภามหาวทิยาลยั ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการ โดยมอบใหค้ณะกรรมการติดตามฯ
แกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั ก่อนประกาศใชต่้อไปได ้ทั้งน้ี สภามหาวิทยาลยัไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  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” 
ควรปรับปรุงในลกัษณะท่ีสภามหาวิทยาลยัมีการเรียนรู้ร่วมกนั 
  3. ควรเพิ่มประเด็นยทุธศาสตร์ 3 เร่ือง คือ 
   3.1  เร่ืองหลกัอตัตาภิบาล (Self Governance) เน่ืองจากสภามหาวทิยาลยัมีบทบาท 
หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งยดึหลกัการบริหารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ หลกัเสรีภาพทางวชิาการ หลกัความเป็นอิสระ หลกัความ 
รับผดิชอบต่อสังคม หลกัคุณธรรมและนิติธรรม หลกัความโปร่งใสและตรวจสอบได ้หลกัความมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เป็นตน้ 
   3.2  เร่ืองประสิทธิภาพการประชุมของสภามหาวทิยาลยั  เน่ืองจากสภามหาวทิยาลยั 
ควรจะตอ้งมีการด าเนินการประชุมอยา่งสม ่าเสมอ ตอ้งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเชิงนโยบายและเร่ืองนวตักรรม 
ความเป็นเลิศทางวชิาการและการบริหารจดัการ แลควรมีการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชม้ากข้ึน 
   3.3  เร่ืองความสัมพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  เน่ืองจากสภามหาวิทยาลยัเป็นผูก้  าหนด 
นโยบาย และสนบัสนุนส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและ 
คณะผูบ้ริหารใหมี้การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลดี ตามปณิธานและภารกิจของมหาวทิยาลยั 
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   บดัน้ี ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ร่างแผนการด าเนินงานของ   
สภามหาวทิยาลยัตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยั เรียบร้อยแลว้ และไดน้ าเสนอคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2553 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงท่ี
ประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ควรปรับแกว้สิัยทศัน์ใหม่เป็น “สภามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชมีบทบาท
หน้าท่ีส าคญัในการก ากบัดูแลและสนบัสนุนมหาวิทยาลยัให้เป็นมหาวิทยาลยัเปิดชั้นน าท่ีใช้การสอนทางไกล
เป็นหลกั เพื่อร่วมสร้างสังคมท่ีดีงาม โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ประชาชนทุกคน ทุกสถานท่ี และ   
ทุกเวลาให้เรียนรู้ไดต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” และท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับแกไ้ข
วิสัยทศัน์ตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุม และเห็นชอบให้น า (ร่าง) แผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั
เสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาอีกคร้ังนั้น 
  ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการปรับแก้ไขวิสัยทัศน์ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ ร่าง แผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ พิจารณาอีกคร้ัง 
  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
   ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
   1.  ควรมีการแกไ้ขขอ้ความหนา้ 1 “แผนการด าเนินงานของสภามหาวิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช” 
เป็น “กรอบการด าเนินงานของสภามหาวยิาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช”   
   2.  ใหป้รับแกไ้ขพนัธกิจ และเรียงล าดบัขอ้ใหม่ ดงัน้ี 
    1) การเป็นแบบอยา่งของการเรียนรู้ การประพฤติปฏิบติัท่ีสุจริต และมีคุณธรรม 
 2) การริเร่ิมในการให้ทิศทางและวางนโยบายเพื่อก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนของมหาวทิยาลยั 
   3) การก ากบัดูแลมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
  4) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของมหาวิทยาลยั และ
อธิการบดี 
  5) การสรรหาคณะกรรมการและการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัของมหาวทิยาลยั 
   6) การสนบัสนุนอธิการบดีใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล  
   7) การก ากบัดูแลการบริหารจดัการ ใหมี้การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
อยา่งมีคุณค่า 
   8) การส่งเสริมและสนบัสนุนในการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
   9) การปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฏหมายไดก้ าหนดไว ้ 
  3. หวัขอ้การด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัท่ีผา่นมา  
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   1)  หวัขอ้ “การด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัท่ีผา่นมา”  ควรปรับแกไ้ขเป็นวา่ 
“ผลการการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัท่ีผา่นมา” และควรใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของการจดัท ากรอบการ
ด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั 
   2)  หวัขอ้ “การปฏิรูปสภามหาวทิยาลยั” แกไ้ขเป็น “การด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั” 
   3)  หวัขอ้ท่ี 1 การด าเนินการปฏิรูปสภามหาวทิยาลยั ในขอ้ความ มีการด าเนินการ  
3 ลกัษณะ ควรแกไ้ขขอ้ความเป็น มาตรการ 
   4)  ขอ้ท่ี 5 ของหวัขอ้ท่ี 2 ควรปรับแกไ้ขขอ้ความเป็นวา่ “การท่ีมีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลงาน และไดมี้การจดัท าระบบและคู่มือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ท าให้ระบบ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัเป็นระบบมากข้ึน” 
  4. ควรมีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของสภามหาวทิยาลยั (SWOT) เพื่อน าไป 
ก าหนดเป้าประสงคข์องการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
  5. ควรเพิ่มยทุธศาสตร์ อีก 1 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์เร่ือง การสร้างวฒันธรรมองคก์ร 
และปรับเปล่ียนเล่ือนยทุธศาสตร์อ่ืนๆ ตามล าดบั ดงัน้ี 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การสร้างวฒันธรรมองคก์ร 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การบริหารองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภิบาล( Good Governance ) 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การส่งเสริมการบริหารมหาวทิยาลยัโดยใชห้ลกัความรับผดิชอบ 
  ต่อตนเองและสังคม (Self Governance) 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาและส่งเสริมใหส้ภามหาวทิยาลยัและคณะกรรมการ 
    ประจ าของสภามหาวทิยาลยัมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การพฒันาประสิทธิภาพการประชุมสภามหาวทิยาลยั 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสภามหาวทิยาลยักบัฝ่ายบริหาร 
  6. ควรจดัล าดบัหวัขอ้ของกรอบการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัเป็นดงัน้ี 
   1)  ผลการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัท่ีผา่นมา 
   2)  วสิัยทศัน์ 
   3)  พนัธกิจ 
   4)  การวเิคราะห์ SWOT 
   5)  เป้าประสงค ์
   6)  ยทุธศาสตร์ 
  7. ควรเปล่ียนเวลาของแผนการด าเนินงานสภามหาวทิยาลยัเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557  
  8. ในการจดัท าแผนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั ควรใช้กลยุทธ์การวางแผนตาม
กระบวนการวางแผนตามวงจรของเดมม่ิง (PDCA) ซ่ึงเป็นวิธีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัระบบการประกนั
คุณภาพ ท าใหก้ารประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ าท่ีจะตอ้งด าเนินการ 
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  9. ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการจดัท าแผนการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลยั คือ  
การมีส่วนร่วมและมีการเรียนรู้แลกเปล่ียนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  10.  ควรจดัประชุมร่วมเพื่อรับฟังและระดมความคิดและเรียนรู้แลกเปล่ียนระหวา่ง
คณะกรรมการประจ าของสภามหาวทิยาลยั และสภาวชิาการดว้ย ซ่ึงฝ่ายเลขานุการควรจดัท าโครงการเสนอ 
สภามหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
    ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของทีป่ระชุม 
ไปด าเนินการ และน าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาในคราวต่อไป 
 
 4.2 ปฏิทนิก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
  ประจ าปี พ.ศ. 2554 
  เลขานุการเสนอท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2552 ได้มีมติให้ก าหนดปฏิทินการประชุมของ
คณะกรรมการล่วงหน้าเป็นวนัจนัทร์สัปดาห์ท่ีสามของทุกเดือน เวลา  14.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อาจมีการ
เปล่ียนแปลงก าหนดการประชุมไดต้ามความจ าเป็นเป็นคร้ังคราว และให้ฝ่ายเลขานุการแจง้ให้กรรมการ
ทราบล่วงหนา้ นั้น 
  บัดน้ี ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2554 เรียบร้อยแลว้ 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มีมติเห็นชอบปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2554 ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองอืน่ๆ  
 5.1 การประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  นางบุปผา  ชวะพงษ์ กรรมการแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ หน่วยตรวจสอบภายในไดมี้การ
ประเมินตนเองของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหนงัสือกรมบญัชีกลางท่ี กค 0416.4/ว
363 ลงวนัท่ี22 ตุลาคม 2553 ซ่ึงส านกัก ากบัและพฒันาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบญัชีกลาง ไดด้ าเนินการ
วางแนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในใช้ในการสอบทานหรือทบทวนการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมา และจะตอ้งส่งส าเนาแบบประเมิน
ดงักล่าวใหก้รมบญัชีกลางทราบภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถดัไป ซ่ึงอธิการบดีโดยความเห็นของ
ท่ีปรึกษาประจ าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาแล้วขอให้น าเสนอผลการประเมินตนเองดงักล่าวเสนอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลยัเพื่อทราบดว้ย 
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  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
   ท่ีประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการเสนอคณะกรรมการติดตามฯ คร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  1. ในการรายงานการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรมีตารางสรุป 
เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองยอ้นหลังประมาณ 2 ปี เพื่อจะได้เห็นพฒันาการการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
  2. ควรมีการรายงานผลการประเมินของแนวทางปฏิบติัท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ระดบั  3 ลงมา
วา่สาเหตุเกิดจากอะไร และจะมีแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันาในปีต่อไปไดอ้ยา่งไร  
  ทีป่ระชุมรับทราบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อเสนอแนะ
ไปพจิารณาด าเนินการต่อไป  
 
เลกิประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร. เอกพล  หนุ่ยศรี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยั 

เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 

(นายบรรพต  ฤทธิศาสตร์) 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
 
 
              (นางสาวบุสบง  วงคแ์กว้) 
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานวชิาชีพและบริหารทัว่ไป 
             ผูจ้ดรายงานการประชุม 


