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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 –
31 มีนาคม 2554) ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบการประเมินผลงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดการประเมินที่ได้ผ่านการหารือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
การดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยดาเนินการภายใต้นโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ทาหน้าที่กากับ ดูแล และสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บรรลุความ
เป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
การด าเนิ นการติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานมหาวิ ทยาลัย นี้ไ ด้ด าเนิ นการ
ติดตามผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
ด้านที่ 3 ด้านการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2554
ของมหาวิทยาลัย แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตามตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)
รายงานการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน รอบ 6 เดื อ นแรก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้นาเสนอฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัย โดยประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 แล้ว
โดยผลการประเมินในภาพรวมจากการประเมินทั้ง 3 ด้าน ผลการประเมินในภาพรวม
ด้านพั ฒนาองค์ กร พบว่ า มหาวิ ทยาลั ยสามารถด าเนิ น การได้ ต ามเป้ าหมายได้ แ ล้ วเป็ น ส่ว นใหญ่
มหาวิ ท ย าลั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ท าโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราชสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) มีการ
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีการ
ประชุมคณะทางานทั้ง 7 หมวด เพื่อจัดทาโครงสร้างองค์การ การรายงานการประเมินตนเอง ระบุจุดแข็ง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช

ก

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

โอกาสในการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นการพัฒนารายหมวด มีการนาเทคโนโลยีม าใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการการศึกษาทางไกล เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
e-Learning มีเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์บทความในรายงานการ
ประชุม (Proceedings) ตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผลการประเมินด้านการดาเนินการตามคารับ รอง
การปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 พบว่า การดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน
ก.พ.ร. ยังไม่มีการรายงานผลการดาเนินงาน เนื่องจากสานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยระดับ ผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือนแรก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการประเมินทุกมิติ พบว่า มีประสิทธิภาพปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และการประเมิน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตามตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)
พบว่า พันธกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชนองค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
และสังคมฐานความรู้ และพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพดี โดยในรอบ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มีการดาเนินงานสาเร็จได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)

จุดเด่นและข้อสังเกตเพื่อการพัฒนาจากการประเมิน ทัง้ 3 ด้าน
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยได้นาเอานโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้ ง 5 ประการ มาเป็นยุทธศาสตร์
สาคัญในการเปลี่ย นแปลงพัฒนามหาวิ ทยาลัย ให้ก้ าวหน้าและมี ความทันสมั ย และมีการปรับปรุงและ
พัฒนายุท ธศาสตร์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อย่า งต่อเนื่อ ง โดยมี การจัด ทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) เป็นการ
ปรับแนวทางการดาเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นกลไกกากับการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกิดผลสัม ฤทธิ์สูงสุด ผลการประเมินรอบ 6 เดือนแรก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ มิติด้านประสิทธิผล
4. มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานตามพันธกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร
สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สังคม แห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ และพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
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วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพดี โดยในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มีการดาเนินงาน
สาเร็จได้ตามเป้าหมาย
ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา
1. นโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรอบ
6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถรายงานข้อมูล เกี่ยวกับ กลุ่มองค์กรที่ มี
โครงการความร่วมมือกับ มสธ. จานวน 6 แห่ง ในกรณีข้อมูลจานวนนักศึกษาสมัค รลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 และภาคการศึกษาที่ 1/2554 ซึ่งทาให้ไม่สามารถได้ข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินเพื่อให้ได้
สารสนเทศมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้
2. มหาวิทยาลัยประสบปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ได้ครบจานวนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
3. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนโครงการสัม ฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
และปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชา/ชุดวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน
4. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการดาเนินงานในเรื่องที่มีความสาคัญ ได้แก่
4.1 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ.
4.2 เรื่องการหาแนวทางหรือวิธีการให้มีการส่งผ่านข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษาต่อไปยัง สมศ.
4.3 เรื่องการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
รุ่นใหม่ เพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายอื่น ๆ และเรื่อง
การกาหนดให้มีมาตรการจูงใจคนเก่งไม่ละทิ้งองค์กรที่เห็นเป็นรูปธรรม
4.4 เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารการเรียนการสอนล่าช้า โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตชุดวิชาให้เป็นไปตามแผนการผลิต
และบริหารชุดวิชาของแต่ละภาคการศึกษา
4.5 เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกี่ย วกับระบบการเงินของ
หน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
5. มหาวิ ทยาลั ย ยั งมิ ได้ มี การลงนามคารับ รองการปฏิบั ติร าชการกั บ สานัก งาน ก.พ.ร.
เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวในคารับรองการปฏิบัติราชการยังขาดความชัดเจน ทั้งในแง่ของคาอธิบายตัวชี้วัด
และเกณฑ์การให้คะแนน และมหาวิทยาลัย ได้ทักท้วงไปยังสานักงาน ก.พ.ร. แล้ว แต่ขณะนี้สานักงาน
ก.พ.ร. ยังมิได้ชี้แจงผลการทักท้วงเกี่ยวกับคารับรองการปฏิบัติราชการให้ม หาวิทยาลัย ทราบ จึงไม่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน ก.พร. รอบ 6 เดือนแรก ซึ่งทาให้ไม่
ทราบความก้าวหน้าของการประเมิน
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6. ตัวชี้วัดเรื่องระดับความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop
Service) ผลการประเมินยังไม่บรรลุเป้าหมาย ผลการดาเนินงานยังคงอยู่ในระดับเดิม เช่นเดียวกับการ
ประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการดาเนินงานให้มากขึ้น
7. ตัวชี้วัดเรื่อง “จานวนนวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับนักวิจัย
ในต่างประเทศ” ผลการประเมินในรอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า ยัง ไม่ มี
ผลงานวิจัยที่ทาร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้ง ตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่
นามาใช้อั นก่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์อ ย่า งชัด เจนต่อ อาจารย์ ประจาและ/หรื อนั ก วิจั ย ประจ า ยั งมี ผลการ
ดาเนินงานอยู่ในระดั บต่า และยังไม่บรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรเร่งรัดให้มีผลการ
ดาเนินงานในรอบ 12 เดือน

ความเห็นของฝ่ ายบริ หารต่อผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานได้ น าผลการติ ดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดย
ฝ่ายบริหารเห็นด้วยกับผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่เสนอในรายงานฉบับนี้ และ
อธิ การบดีไ ด้น าข้ อ สัง เกตเพื่อ การพัฒ นาของคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงาน
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 แล้ว ดังนี้
1. นโยบายเรื่องการจัด การเรี ยนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้ นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ในรอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สานักบริการการศึกษา
ดาเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรที่มีโครงการความร่วมมือกับ มสธ. จานวน 6 แห่ง คือ 1) บริษัทจงสถิตย์ จากัด
2) บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต มหาชน 3) บริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตรอเรจ เทคโนโลยี ประเทศไทย จากัด
จ.ปราจีนบุรี 4) บริษัท ส.ศิลป์ (2521) จากัด จ. นนทบุรี 5) โรงแรมเพนนินซูลา และ 6) กองพลทหาร
ราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจบุรี ได้มีผลการดาเนินการที่ชัดเจน พร้อมทั้งยังมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมี การจั ดปฐมนิ เทศ มีการจั ดสอบ และมี นั กศึ กษาที่ ส าเร็ จการศึ กษาบางส่ วนแล้ ว และขณะนี้ ยั ง มี
กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น คือ โครงการร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ปัญหาเรื่องมหาวิทยาลัย ไม่ส ามารถหาอาจารย์ป ระจาหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ได้ครบจานวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
2.1 เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ที่สาเร็จการการศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่องตามกรอบ
อัตรากาลังของมหาวิทยาลัย
2.2 จัดหาทุนการศึกษาให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งจะทาให้
มีอาจารย์ที่สามารถมาทดแทนได้บางส่วน
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2.3 สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. การทบทวนโครงการสัม ฤทธิ บัต รเพื่อ พัฒ นาและปรั บ เปลี่ย นเนื้อ หาวิ ชา/ชุ ดวิ ช าให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้ชุดวิชาปกติมาเปิดสอนในโครงการสัมฤทธิ บัตร
ถ้าชุดวิชาใดยังผลิตไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถที่จะนาเอาชุดวิชานั้นมาเปิดในโครงการสัม ฤทธิ
บัตรได้ และในขณะนี้มหาวิทยาลัยกาลังจัดทาหลักสูตรอาเซีย น Studies ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งอยู่
ระหว่างการวิเคราะห์ระบบและค่าใช้จ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนามาเปิดในโครงการสัมฤทธิบัตรเพิ่มเติมด้วย
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตร จานวน 250 ชุดวิชา 3 รายวิชา และ
ในปี พ.ศ. 2554 มีการเปิ ดสอนรายวิชาที่พัฒ นาใหม่ที่ น่าสนใจ คือ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิช ย์
สาหรับโครงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมหลายโครงการ เช่น 1) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ย ว
2) การฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรม
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
4. เรื่อ งการลงนามค ารั บ รองการปฏิบั ติร าชการกั บ ส านัก งาน ก.พ.ร. มหาวิ ทยาลั ย ได้
พิจารณาเห็นว่า ตัวชี้วัดบางตัวในคารับรองการปฏิบัติราชการยัง ไม่เหมาะสมกับระบบการเรีย นการสอน
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้ทักท้วงและชี้แจงไปยังสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้
เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคาตอบ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงไม่ได้ลงนาม
ในคารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน ก.พร.
อนึ่ง สานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA
Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 5 “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึง พอใจ
ของนิสิตนักศึกษา” และกรมบัญชีกลาง เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต” ดังนั้น ในกรณีนี้จึงยัง ไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
5. การจั ดตั้งศู นย์บ ริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) มหาวิท ยาลัย มีการ
ดาเนิ นการให้บริการนักศึ กษารู ปแบบศูนย์ บริการร่วมแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาเรื่อง
สถานที่ ซึ่งภายในเดือนมิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยให้สหกรณ์ย้ายที่ท าการจากห้องสารนิเทศ 2 อาคาร
บริการ 1 ไปที่อ าคารตรีศร และมหาวิท ยาลัย จะปรับปรุง สถานที่ สหกรณ์ย้า ยออกไปดั งกล่าวให้ เป็ น
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service)
6. จ านวนนวั ต กรรมการวิ จั ย และ/หรื อ จ านวน โครงการวิ จั ย ที่ ท าร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย ใน
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมีการทาโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเปิด OUM ในประเทศมาเลเซีย
(โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราช เป็นมหาวิทยาลั ย ของรั ฐและเป็นนิ ติบุ คคลที่เ ป็นส่ วนราชการ
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการภายใต้การ
กํ ากั บดู แ ลของสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ตามพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถทําหน้าที่กํากับดูแ ลการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit) ของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารและการจัดการที่ดี (Good Governance) และอํานาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521

2. วัตถุประสงค์
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีวัตถุประสงค์สําคัญ 2 ประการ คือ
2.1 เพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ในการทําหน้าที่กํากับ ดูแ ล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.2 เพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมในพันธกิจต่างๆ และ
สามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

3. กรอบความคิดในการดาเนินการ
3.1 การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราชและของ
อธิการบดี เป็นการดําเนินงานในลักษณะ PMA คือ การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการ (Performance and Management Audit) และการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
อย่างสร้างสรรค์และเชิงเป็นมิตร มากกว่าการจ้องจับผิด (Positive Mental Attitude-Friendly Audit)
3.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จะเน้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการประเมินแบบมีส่วนร่วม และมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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3.3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะประยุกต์วิธีการ BSC (Balanced
Scorecard) โดยในแต่ละพันธกิจจะพิจารณาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านการบริหาร
จั ด การ ด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา และด้ า นการเงิ น และงบประมาณ ซึ่ ง กํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ สํ า คั ญ (Key
Performance Indicator) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และปณิธานของมหาวิทยาลัย และเป้าหมาย (Target) ของแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
3.4 การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน จะพิ จ ารณาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบหลักความโปร่งใส หลักความมี
ส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า
3.5 การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงาน เน้ น การประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance) ตามแผนกลยุทธ์และคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร (Management)
3.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านการเงิน (Financial Audit)
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลจากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (Public Auditor or External Auditor) ซึ่งได้แ ก่ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน (Internal Auditor) ทั้งนี้ หากจําเป็น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานจะทําหน้าที่
เป็นกลไกให้กับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารในลักษณะที่ให้ข้อมูลส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning)
ในเรื่องที่จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเป็นการด่วน
3.7 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นภาระแก่ฝ่ายบริหารจนเกินไป

4. ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
4.1 เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน เสริม เงิน
รายได้ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานจึงใช้ปีงบประมาณเป็น ปีการประเมินผล งาน โดยให้ทําการ
ประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบปีงบประมาณ (31 มีนาคม และ 30 กันยายน)
4.2 กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในทุก 6 เดือน มี 2 ด้าน คือ การพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติพันธกิจหลักตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
4.3 กรอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รอบปีกําหนดกรอบการประเมินเพิ่ม ขึ้นอีก 1 ด้าน
คือ ด้านการดําเนินการที่ได้ประยุกต์การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่
4.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4.3.2 มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
4.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ
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4.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ
4.4 ตัวชี้วัดและนิยามปฏิบัติการของตัวชี้วัดในการประเมินผลงานประจําปีของมหาวิทยาลัย
4.4.1 สัม ฤทธิผลของมหาวิท ยาลั ย พิ จารณาว่ามหาวิ ทยาลัย ได้ดํ าเนิ นงานสั ม ฤทธิผลตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ในพันธกิจหลักเพีย งใด กล่าวคือ
เป็นการทํางานที่ได้ผลและคนพอใจเพียงใด โดยพิจารณาจาก
1) จํานวนหรือปริมาณของบริการหรือผลงานในแต่ละพันธกิจ
2) คุณภาพของบริการหรือผลงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3) ผลกระทบของบริการหรือผลงานที่มีต่อพันธกิจหลัก
4.4.2 การบริหารจัดการ พิจารณาจาก
1) คุณภาพของแผนกลยุทธ์
(1) ความสอดคล้องระหว่างการแปลงแผนกลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติงานรายปี
(2) คุณภาพของกระบวนการจัดทําแผน
(3) การจัดลําดับความสําคัญ
(4) ความเป็นไปได้ของแผน
(5) ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการให้บรรลุ
ตามแผนงาน
(6) การสื่อสารความเข้าใจในแผนงานระหว่างบุคลากรในส่วนต่างๆ
2) คุณภาพของกระบวนการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจว่าใช้วิธีการดําเนินงานที่
เหมาะสมเพียงใด มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด
3) คุณภาพของการบริหาร พิจารณาจากการบริหารงานในลักษณะฝ่ายบริหารที่เข้ม แข็ง
(Strong Executive) และผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Management Performance) ของ
อธิการบดี
4.4.3 การเรียนรู้และการพัฒนา พิจารณาจากการเรียนรู้ของบุคลากรที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการ
ดําเนินงานในพันธกิจหลัก หรือการได้รับการพัฒนาว่ามีมากน้อยเพีย งใด และมีการพั ฒนามหาวิทยาลัย ให้เติบโต
เป็นองค์กรแห่งการเรีย นรู้ และองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Based Organization) ชั้นนําที่มีความเข้ม แข็ง
ยั่งยืน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด
4.4.4 การเงินและงบประมาณ พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างแผนงบประมาณกับแผน
กลยุทธ์ ความเพียงพอของงบประมาณ ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณในแต่ละพันธกิจ การบริหารความเสี่ย ง การ
ควบคุมภายใน รวมทั้งความสามารถในการหาแหล่งทุนสนับสนุน
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4.5 ระดับผลประเมิน
4.5.1 คะแนนของผลประเมินในแต่ละระดับ ดังนี้
ตารางที่ 1.1 แสดงคะแนนของผลประเมินในแต่ละระดับ
ผลประเมิน
คะแนนที่ได้รับ
A- สูงมาก
5
B - สูง
4
C - ปานกลาง
3
D - ต่ํา
2
E - ต่ํามาก
1
4.5.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีการประเมิน โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
น้ําหนัก และเกณฑ์การประเมิน ทําการคํานวณโดยเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 4.50 - 5.00 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 3.50 – 4.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 2.50 – 3.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 1.50 – 2.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่ํา
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 1.00 – 1.49 แสดงว่ามีประสิทธิภาพต่ํามาก

5. กระบวนการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
5.1 หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเป้าหมายของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงาน และเกณฑ์ใน
การประเมินผล ตลอดจนแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบ 6 เดือนแรก และรอบปีงบประมาณ
5.2 จัดทําบทสรุปข้อหารือเกี่ยวกับแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรูปของคู่มือแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พร้อมทั้งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบ
5.3 จัดทําโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit Program) ส่งให้ฝ่ายบริหารจัดเตรียมข้อมูล
5.4 ฝ่ายบริหารจัดเตรียมข้อมูลตามโปรแกรมและส่งให้คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการ
กําหนด
5.5 คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และหรือรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งยกร่าง
รายงานผลการประเมิน
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5.6 หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับร่างรายงานผลการประเมิน เพื่อความสมบูร ณ์และความถูกต้องของ
รายงาน
5.7 คณะกรรมการจัดทํารายงานขั้นสุดท้าย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 7

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 4

แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
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บทที่ 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตามกรอบกรอบตัวชี้วัด 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 5 ประการ คือ
1.1 การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
การทํางานมากยิ่งขึ้น
1.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพของนักศึกษา
1.3 การนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบการศึกษาทางไกล
1.4 การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
1.5 การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
2. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
2.1 การดําเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1) เรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่าง มสธ. กับหน่วยงานภายนอก
2) เรื่องโครงการเทียบเคียงระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. กับ
มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนําในต่างประเทศ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ.
4) เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558)
ระดับอุดมศึกษา
5) เรื่องรายงานผลการดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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2.2 การดําเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553)
จํานวน 7 เรื่อง ดังนี้
1) เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
2) เรื่องเรื่องการพัฒนาสื่อดิจิตัลทดแทนสื่อประเภทอื่น
3) เรื่องผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ. 2552
4) เรื่องร่างแผนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ.2552 - 2553
5) เรื่องความก้าวหน้าของการดําเนินการเรื่องการลดจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน
6) เรื่องแผนปฏิบัติราชการประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
7) เรื่องแผนแม่บทผังกายภาพของมหาวิทยาลัย
3. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจาที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
3.1 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
3.2 คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
3.4 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
4. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน (1 ตุลาคม 2553 –
31 มีนาคม 2554)
5. การพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายใน
และตัวชี้วัดของสานักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ตาม PMQA ประจําปี 2554
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับความสําเร็จของแผนการใช้ทรัพยากรภายใน ภายนอกสถาบันร่วมกัน
ตัวชี้วัดที่ 5.5 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2554
ตัวชี้วัดที่ 5.6 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามการปรับสถานภาพการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ
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ด้านที่ 2 ด้านการดาเนินการตามคารับ รองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.1 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร.
2.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย
ระดับผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน
ด้านที่ 3 ด้านการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)
พันธกิจที่ 1 ด้านพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ
เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร (One Stop Service)
พันธกิจที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม
เพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคมชุมชน และประเทศชาติ หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจํา
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการสามารถนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์
พันธกิจที่ 3 ด้านวิจัยส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนนวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจํานวนโครงการวิจัย
ที่ทําร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้
อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา
พันธกิจที่ 4 ด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสําเร็จของแผนแม่บทศิลปวัฒนธรรม
และอุทยานการศึกษาประจําปี
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
1. การดาเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 5 ประการ
ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากการประเมิน พบว่า 1) นโยบายเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและมีประสิทธิภาพการทางานมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย ได้
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราชสู่ความเป็น
เลิศตามเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) โดยได้มี แนวทางการดํา เนินงานให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับ สถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่ งขึ้น มีการบูรณาการทั้งในส่วนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEx) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ซึ่งทุกเกณฑ์ประยุกต์มาจากต้นแบบเดียวกัน คือ Criteria for Performance Excellence ของ Baldrige
National Quality Program ภายใต้กรอบเกณฑ์ 7 หมวด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างเป็นองค์รวมตาม
แนวทางของเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล และมีการจัดฝึกอบรมเพื่อความเข้าใจเกี่ย วกับการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยการจัดบรรยายและอบรมเสริม สร้างความรู้แ ก่ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุม คณะทํางานทั้ง
7 หมวด เพื่อจัดทําโครงร่างองค์การ รายงานการประเมินตนเอง ระบุจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา การจัดลํา ดับ
ความสําคัญของประเด็นการพัฒนารายหมวดต่อไป 2) นโยบายเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการส าเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพของนัก ศึกษา มหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 255 4
เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพหลายกิจกรรม เช่น
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดฝึกอบรมเสริมทักษะชุดวิชา จัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพ การจัดสัม มนาเสริม /
เข้ม และการจัดอบรมเข้มประสบการวิชาชีพมหาบัณฑิต เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้นําเทคโนโลยีม าใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการการศึกษาทางไกล เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ e-Learning
ซึ่งมีการผลิตและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน e-Learning ในระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ชุดวิชา และปริญญาโท
จํานวน 13 ชุดวิชา และมหาวิทยาลัยได้มีการวางแผนและเตรียมการประชุมเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในเดือน
สิงหาคม 2554 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์บทความในรายงานการ
ประชุม (Proceedings) ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 3) นโยบายเรื่องการนาเทคโนโลยีมาใช้ ปรับปรุงระบบ
การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงเรื่องนี้หลายประการ ได้แก่ (1) การปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศหลัก 2 ระบบ และเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพการให้ บริ ก ารสารสนเทศแก่ นัก ศึก ษาและประชาชนทั่ วไป เช่น การเช่า อุ ปกรณ์ เ ครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาเช่า 3 ปี (2553-2555) เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
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ให้มีเสถียรภาพในการให้บริการ และเพื่อให้มีการใช้อุปกรณ์เป็น Platform เดียวกัน การขยายและปรับปรุงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่ม และการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สําหรับ ห้อง
ศูนย์กลางเครือข่ายหลัก (2) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อรองรับงานด้านงานทะเบีย น
และการบริการการศึกษา และด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี เช่น ระบบสารสนเทศงานทะเบีย นและ
งานบริการการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง 4. การเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ
บริการสารสนเทศ มสธ. (e-Service STOU) เพื่อให้บริการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (Intranet) ให้ใช้งานได้สะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น เช่น การเชื่ อมเข้าสู่ระบบ Single User โดยการใช้รหัสผู้ ใช้งานเดียวกันในทุกระบบของ
e-Service และ e-mail เพื่ อความสะดวกของผู้ใช้งานระบบ และเพื่อการรักษาความปลอดภัย ของระบบงานต่างๆ
ในการยื นยั นตั วตนของผู้ ใช้ งานผ่ านระบบบริ การจัดการทรั พยากรเครือข่ าย (Active Directory) ได้แ ก่ ระบบ
e-Performance ระบบ e-Meeting ระบบ Web Studio และระบบ Leave Control System และการจัดทํา
ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) เพื่อใช้งานผ่านระบบสารบรรณ ได้แก่ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ A Tutor และ D4L+P ที่ใช้ในการจัดการเรีย นการ
สอนแบบ e-Learning ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ได้ผลิตชุด
e-Learning ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ชุดวิชา ระดับปริญญาโท จํานวน 13 ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก
จํานวน 1 ชุดวิชา มีการจัดการเรียนการสอนปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายในระดับปริญญาโท เป็นจํานวนทั้งสิ้น 50 ชุดวิชา
และระดับปริญญาเอก จํานวน 5 ชุดวิชา 4) นโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาแบบมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและ
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาชุม ชนองค์กร
สถาบันในสังคม มีการกํ าหนดเป็นโครงการขยายโอกาสการศึ กษาให้ กับกลุ่ม เป้าหมายใหม่ การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงเฉพาะบางกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่ม ผู้เรีย นสัม ฤทธิบัตรมีผู้เรีย นได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ
72.02 ของเป้าหมายทั้งปี รองลงมาเป็นกลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้าน มีจํานวนผู้เรีย น ร้อยละ 171.33 ของเป้าหมายใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ส่วนภาคการศึกษาที่ 1/2554 อยู่ระหว่างดําเนินการ ส่วนเป้าหมายอื่น เช่น กลุ่ม องค์กร
ที่มีโครงการความร่วมมือกับ มสธ. และกลุ่มเกษตรกร ในรอบ 6 เดือนแรก มหาวิทยาลัยอยู่ร ะหว่างการดําเนินการ
ประมวลข้อมูลของนักศึกษา และจะสามารถรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 5) นโยบายเรื่องการจัดลาดับ
ความส าคัญของการจัด การศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการกําหนด
แนวทาง การดําเนินงานให้ความสําคัญในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีม ากกว่าระดับบัณฑิตศึกษา และเลือก
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ซึ่งเน้นให้ ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี เช่น มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอัตราคงอยู่ของนักศึกษาให้มากขึ้น และลดปัญหาการลาออก
กลางคัน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 41 ถึง 49)
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2. การดาเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย
2.1 การดาเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)
ผลการดําเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) จากการติดตามและประเมินผลงานในรอบ 6 เดือนแรก สภามหาวิทยาลัย มี
วาระการประชุม เชิง นโยบายจํา นวน 5 เรื่อ ง และได้มี ม ติ / ข้อ สัง เกต/ข้อ เสนอแนะมอบให้ม หาวิ ทยาลัย ไป
ดําเนินงาน จํานวน 14 ประเด็น ดังนี้
1) เรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่าง มสธ. กับหน่วยงานภายนอก จํานวน 1 ประเด็น
2) เรื่องโครงการเทียบเคียงระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. กับมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนํา
ในต่างประเทศ จํานวน 4 ประเด็น
3) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ. จํานวน 4 ประเด็น
4) เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา
จํานวน 1 ประเด็น
5) เรื่องรายงานผลการดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 4 ประเด็น
จากการที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยรับไป
พิจารณาดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 14 ประเด็น ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ด้านอื่นๆ
ด้วย และจากการติดตาม ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้มีการดาเนินการแล้วส่วนใหญ่และทั้งหมด จํานวน 7 ประเด็น
(ร้อยละ 50) กาลังดาเนินการ จํานวน 3 ประเด็น (ร้อยละ 21.43) คือ (1) ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาว่า
โครงการวิ จั ย ที่ กํา ลัง ดํ าเนิน การอยู่ เป็ นโครงการเทีย บเคี ย ง (Benchmark) หรือ โครงการศึก ษาวิ ธีก ารที่เ ป็ น
แบบอย่างที่ดี (Best Practices) (2) การเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัยควรพิจารณาเลือกเทีย บเคีย งกับ สถาบัน
ที่มีแนวทางการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกัน และควรมีการกําหนดคํานิยามในงานวิจัย คํา ว่า “มหาวิทยาลัย เปิด ” ให้
ชัดเจนด้วย ทั้ง 2 เรื่องอยู่ระหว่างเร่งรัดดําเนินการแก้ไขรายงานการวิจัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคาดว่าจะส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2554 และ (3) ประเด็นเรื่อง
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและ มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม” อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรหากมีการเพิ่ม ตัวชี้วัด เนื่องจากการพัฒนา
หลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเป็นคุณลักษณะของหลักสูตรที่ต้องดําเนินการอยู่แ ล้ว
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในปัจจุบันประสบกับปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ได้ครบจํานวน
ตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูต ร และอีก 4 ประเด็น (ร้อยละ 28.57) คือ (1) ประเด็นเรื่อง มหาวิทยาลัย ควร
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ซึ่งนอกจากการประเมินที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์แล้ว ควรพิจารณา
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กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้ผู้รับการประเมินมีส่วนร่วม มุ่งผลที่จะให้บุคลากรมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ทิศทางและวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อให้ ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
(2) ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์แ ละ
ลักษณะงานของมหาวิทยาลัย (3) ประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
มหาวิทยาลัยจะกําหนดขึ้นใช้ตามกรอบและแนวทางของประกาศ ก.พ.อ.เป็นระบบการประเมินที่ มีการกําหนดขึ้น
ใหม่ มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ยืดหยุ่นและมีการติดตามประเมินผลเพื่อ
นําปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และ (4) ประเด็นเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ระดับอุดมศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยควรพิจารณาหาแนวทางหรื อวิธีการให้ มีการส่งผ่าน
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปยัง สมศ. ยังไม่มีผลการรายงาน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า
50 ถึง 56)
2.2 การดาเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553)
ผลการดําเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) จากการติดตามและประเมินผลงานสืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีวาระ
การประชุมเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 7 เรื่อง คือ
1) เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จํานวน 1 ประเด็น
2) เรื่องการพัฒนาสื่อดิจิตัลทดแทนสื่อประเภทอื่น จํานวน 1 ประเด็น
3) เรื่องผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ. 2552 จํานวน 2 ประเด็น
4) เรื่องร่างแผนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ.2552 – 2553
จํานวน 1 ประเด็น
5) เรื่องความก้าวหน้าของการดําเนินการเรื่องการลดจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน
จํานวน 2 ประเด็น
6) เรื่องแผนปฏิบัติราชการประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 3 ประเด็น
7) เรื่องแผนแม่บทผังกายภาพของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ประเด็น
จากการติดตามมติ/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดําเนินการทั้งสิ้น
จํานวน 11 ประเด็น และจากการติดตาม ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้มีการดาเนินการแล้วเป็นส่วนใหญ่และทั้งหมด
จํานวน 4 ประเด็น (ร้อยละ 36.36) กาลังดาเนินการ จํานวน 4 ประเด็น (ร้อยละ 36.36) คือ (1) ประเด็นเรื่อง
มหาวิทยาลัยควรสํารวจข้อมูลนักศึกษาที่ออกกลางคันโดยการจําแนกแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้
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ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา
เดียวกันและกลุ่มอายุของนักศึกษา เป็นต้น (2) ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเรียน
ชุดวิชาต่างๆ เพื่อนํามาวางระบบสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาให้เรียนรู้และทําความเข้าใจเนื้อหาในชุดวิชาที่เรีย น
ได้ง่ายขึ้น ทั้ง 2 เรื่องอยู่ระหว่างการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
ผู้แทนจากสาขาวิชาได้ ดําเนินการในการแยกแยะปัญหาจากงานวิจัย ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่ างดําเนินการการวิจั ย
สถาบันเพื่อการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยจะได้ข้อมูลที่ เ ป็นประโยชน์ต่อการ
ดํา เนิ น การต่อ ไป (3) ประเด็น เรื่ องการกํา หนดเกณฑ์ภ าระงานของอาจารย์ ใ ห้ เหมาะสมกั บลั กษณะงานของ
มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างทดลองใช้กรอบภาระงานอาจารย์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบประเมิน ต.ค. 53 มี.ค. 54 โดยใช้เกณฑ์ภาะงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ (4) ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
หลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย อยู่ ระหว่ างพิจ ารณาทบทวนรูปแบบ
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนที่ สกอ.กํา หนดให้ ใช้ในการประเมิน ผลการสอนเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ และอีก 3 ประเด็น (ร้อยละ 27.28) คือ (1) ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน
โครงการสัมฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ย นเนื้อหาวิชา/ชุดวิชาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน (2) ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย
อื่นๆ และควรกําหนดให้มีมาตรการจูงใจให้คนเก่งไม่ละทิ้งองค์กร และ (3) ประเด็นเรื่องดําเนินการในเรื่องการจัดหา
ที่ดินที่ติดกับมหาวิทยาลัยตามที่เสนอเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต ไม่มีผลรายงาน (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 57 ถึง 63)

3. การดาเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเรื่องเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
ประจาของสภามหาวิทยาลัย
คณ ะ กร ร ม กา ร ปร ะ จํ าข อ ง สภ า มห า วิ ทย า ลั ย ใ น ขณะนี้ มี อ ยู่ ด้ วย กั น 4 คณะ คื อ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน และคณะอนุ กรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ป ระจํ า มหาวิท ยาลั ย จากการ
ตรวจสอบมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้ง 4 คณะดังกล่าว ที่ม อบหมายให้ม หาวิทยาลัย รับไป
ดําเนินการ มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น มี เรื่ อ งพิ จ ารณาเชิ ง นโยบายมอบให้
มหาวิท ยาลัย ดํ าเนินการ จํา นวน 2 เรื่อง จํานวน 3 ประเด็น มหาวิ ทยาลัย ดําเนินการแล้ ว จํานวน 1 ประเด็ น
(ร้อยละ 33.33) และอีก 2 ประเด็น กําลังดําเนินการ (ร้อยละ 66.67) ได้แ ก่ (1) ประเด็นเรื่องงบแสดงฐานะ
การเงิน รายการสินค้าและวัสดุคงเหลือ ไม่มีการบันทึกวัสดุการศึกษาคงเหลือที่สํานักพิมพ์ เนื่องจากรายการที่ เกิดขึ้น
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จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายงวดที่ซื้อจึงมอบให้กองคลังจัดทํางบการเงินที่แสดงรายการสินค้า และวัสดุคงเหลือให้ครบถ้วนตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ (2) ประเด็นเรื่ องระบบบัญชีต้นทุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เช่น สํานักพิม พ์
หรือศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต โดยการจัดเป็นวาระ
พิเศษ หรือการจัดทําวิจัยในเรื่องดังกล่าว ทั้ง 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการโดยกองคลังได้ประชุม หารือกับสํานัก
บริการการศึกษาเพื่อศึกษาการจัดเก็บข้อมูลวัสดุการศึกษา และให้สํานักบริการการศึกษาส่งข้อมูลวัสดุการศึกษา
คงเหลือให้กองคลัง โดยจะบันทึกรายการที่เป็นวัสดุการศึกษาคงเหลือที่สํานักบริการการศึกษาเป็นทรัพย์สินใน
ปี 2554 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 64 ถึง 65)
3.2 คณะกรรมการก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ มี เ รื่ อ งพิ จ ารณาเชิ ง นโยบายมอบให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 6 ประเด็น มหาวิทยาลัยดําเนินการแล้ว จํานวน 6 ประเด็น (ร้อยละ 100) โดยมี
ประเด็ นที่คณะกรรมการฯ ได้ใ ห้ค วามสํ าคัญต่อ ความก้าวหน้ าของบุ คลากรซึ่งจะเป็นข วั ญและกําลังใจให้กั บ
บุคลากรให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ คือ ประเด็นการจัดทําสถิติผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิน 10 ปี และ
สถิติจํานวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการหาแนวทางให้ผู้ข อมีการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อนําไปสู่การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
และประเด็นจัดกิจกรรมแนะแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี 2554 (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก 1: หน้า 66 ถึง 67)
3.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีเรื่องพิจารณาเชิงนโยบายมอบ
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 7 เรื่อง จํานวน 22 ประเด็น มหาวิทยาลัยดําเนินการแล้ว จํานวน 14 ประเด็น
(ร้อยละ 63.64) และอีก 8 ประเด็น ยังไม่มีการรายงานผล (ร้อยละ 36.36) ได้แก่ (1) เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาการ
จัดส่งเอกสารการเรียนการสอนล่าช้า จํานวน 2 ประเด็น คือ ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยควรมีจัดทํา Study Guide แนะ
แนวการเรียนการสอนสรุปประเด็นสําคัญ และจัดทําแบบทดสอบ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และ
มหาวิทยาลัยควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้สะดวก ทันสมัยมาสนับสนุ นการเรียนการสอน
(2) ประเด็นเรื่องการรายงานการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในควรมีตารางสรุปเปรียบเทียบผลการประเมิน
ตนเองย้อนหลังประมาณ 2 ปี เพื่อจะได้เห็นพัฒนาการการดําเนินงานของหน่วยงาน (3) ประเด็นเรื่องควรรายงานผลการ
ประเมินของหน่วยตรวจสอบภายในในแนวทางปฏิบัติที่ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ 3 ลงมา ว่าเกิดจากสาเหตุ อะไร และจะมี
แนวทางที่จะนําไปสู่การพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างไร ซึ่งประเด็น เรื่อง (2) และ (3) กรมบัญชีกลางกําหนดให้หน่วย
ตรวจสอบภายในมีการประเมินตนเองปีละครั้ง หลังสิ้น ปีงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงยังไม่ถึงรอบ
การประเมิน ดังนั้น จะนําข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ไปทําการปรับปรุงในรอบการประเมิน ครั้งต่อไป
(4) ประเด็นเรื่องการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ย งและการควบคุม ภายในของ
มหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป (5) ประเด็น
เรื่องมหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ปัญหาและสภาพการพัฒนาระบบพื้นฐาน ICT ของมหาวิทยาลัย เพื่อ สนับสนุนการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอนประเด็นที่จะต้องพัฒนาไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น
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และระยะยาว พร้อมทั้ง มีแผนยกระดับว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร (6) มหาวิทยาลัยควรกําหนด KPI ไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนา และไปสู่การแก้ปัญหา โดยให้ผู้ปฏิบัติมีเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และ (7) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ ICT เพื่อให้สิทธินักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง อาทิ การลงทะเบียน การเปลี่ยนที่อยู่ การสมัครเป็นนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะทําให้ม หาวิทยาลัย มีข้อมูลที่
ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น และจะช่วยลดภาระให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการพิจารณาการกําหนดประเด็นและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการ พบว่า มีการกําหนดประเด็นที่สําคัญ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสาร
การเรียนการสอนล่าช้า คือ การพั ฒนาระบบพื้นฐาน ICT ของมหาวิทยาลั ย เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 68 ถึง 75)
3.4 คณะอนุ ก รรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะอนุ ก รรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ไม่มีม ติ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเรื่องพิจารณาวาระเชิงนโยบาย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไปดําเนินการ
ตารางที่ 2.1 ผลสรุปการดาเนินการตาม มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ตามวาระเชิงนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย และผลสรุปการดาเนิ นการตาม มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ในเรื่องเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจาของสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ

จานวน
ประเด็น

1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน

14

4. คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

6

5. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน
6. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ

22

รวม

11
3

56

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการได้
กาลัง
ผลเป็นส่วนใหญ่ ดาเนินการ
และทั้งหมด
7
3
(ร้อยละ 50) (ร้อยละ 21.43)
4
4
(ร้อยละ36.36) (ร้อยละ36.36)
1
2
(ร้อยละ 33.33) (ร้อยละ 66.67)
6
(ร้อยละ 100)
14
(ร้อยละ 63.64)
33
9
(ร้อยละ 58.93) (ร้อยละ16.07)
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ไม่มีผลรายงาน
4
(ร้อยละ 28.57)
3
(ร้อยละ 27.28)
8
(ร้อยละ 36.36)
14
(ร้อยละ 25.00)
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4. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน (1 ตุลาคม 2553 –

31 มีนาคม 2554)
การติดตามข้อเสนอแนะของหน่ว ยตรวจสอบภายใน แบ่งการตรวจสอบเป็น 5 ด้า น โดยมี
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน จํานวน 45 ประเด็ น ดังนี้
1. ตรวจสอบติดตามด้านการเงิน หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้ม หาวิทยาลัย
ดําเนินการ จํานวน 2 เรื่อง จํานวน 23 ประเด็น ดังนี้
1.1 เรื่องการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ของสานักการศึกษาต่อเนื่อง
หน่วยตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายในมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน
8 ประเด็น มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการแล้ว จํานวน 8 ประเด็น (ร้อยละ 100)
1.2 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
หน่วยตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายในมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 15 ประเด็น
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการแล้ว จํานวน 13 ประเด็น (ร้อยละ 86.67) อีก 2 ประเด็น (ร้อยละ 13.33) กําลัง
ดําเนินการ ได้แก่ (1) การขาดอัตรากําลังทดแทนของศูนย์สัม มนา ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
และ (2) การจัดทําข้อมูลให้เป็นปั จจุบัน ซึ่งต้องพัฒนาบุคลากรให้ใช้โปรแกรมบัญชี พัสดุ และสโตร์ได้ทุกคน
โดยกําหนดเสร็จในไตรมาสที่ 3/2554
2. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินทด
รองราชการ(ค่ารักษา- พยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน) หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะ
มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 6 ประเด็น มีการดําเนินการแล้ว จํานวน 5 ประเด็น (ร้อยละ 83.33)
อีก 1 ประเด็น (ร้อยละ 16.67) กําลังดําเนินการ คือ ประเด็นเรื่องการจัดทําทะเบีย นคุม ค่าการศึกษาบุตรที่มีการ
กู้เงินจากกองทุน กยศ.เพื่อตรวจก่อนอนุมัติเงินยืม โดยจะเริ่มใช้ในภาคการศึกษา 2/2553
3. ด้านการตรวจสอบผลการดาเนิ นงานผลิตสื่อการเรียนการสอนในระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์
(e-Leaning) ของสานักเทคโนโลยีการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้มหาวิทยาลัย ดําเนินการ
จํานวน 9 ประเด็น มีการดําเนินการแล้ว จํานวน 8 ประเด็น (ร้อยละ 88.89) และอีก 1 ประเด็น (ร้อยละ 11.11)
กํา ลั ง ดํ า เนิ น การ คือ ประเด็น เรื่ อ งการ นํ า ระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการติ ด ตามความก้ าวหน้ า ในการผลิ ต สื่ อ
อิเ ล็กทรอนิก ส์ (e-Learning) โดยการเชื่อมโยงข้อ มูลระหว่างสาขาวิ ชา สํ านักบัณ ฑิตศึก ษา และสํานั กเทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อจะได้ติดตามข้อมูลได้ทันกาล ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าใน
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งาน เพื่อนํามาร่าง TOR และคาดว่าระบบ
ดังกล่าวจะใช้งานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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4. ด้านการตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะ
มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 5 ประเด็น ดังนี้
4.1 การให้บริการงานพิมพ์ของสานักพิมพ์ หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 2 ประเด็น มีการดําเนินการแล้ว จํานวน 2 ประเด็น (ร้อยละ 100)
4.2 การให้บริการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ ของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 3 ประเด็น
มีการดําเนินการแล้ว จํานวน 3 ประเด็น (ร้อยละ 100)
5. ระบบสารสนเทศด้านการควบคุม ทั่วไปของสานักคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายใน
มีข้อเสนอแนะมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 2 ประเด็น มีการดําเนินการแล้ว จํานวน 2 ประเด็น
(ร้อยละ 100)
สรุปโดยภาพรวมมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จากข้อเสนอแนะ จํานวน 45 ประเด็น มีการดําเนินการแล้ว 41 ประเด็น (ร้อยละ 91.11)
กําลังดําเนินการ จํานวน 4 ประเด็น (ร้อยละ 8.09 ) (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 66 ถึง 84)
นอกจากนี้ จากการติ ดตามผลตามข้ อเสนอแนะของหน่ วยตรวจสอบภายใน แม้ ว่าจะมี การ
ดําเนินงานและได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานรับตรวจเรียบร้อยแล้ว หน่วยตรวจสอบภายในยังมีข้อสังเกตที่สําคัญ
ที่ควรนํามาประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการแยกเป็นแต่ละด้าน
แต่ละหน่วย ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 76 ถึง 94)
ด้าน-กิจกรรม/หน่วยตรวจรับ
ด้านการเงินสํานักการศึกษาต่อเนื่อง

ประเด็นที่นาไปจัดทาแผนการตรวจสอบในปี 2555
1. การใช้และการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
2. การยืมเงินทดรองราชการเพื่อสําหรับใช้ในการจัด
ฝึกอบรม มีการยืมเงินสูงกว่าความเป็นจริงจํานวนมาก
ด้านการเงินศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
1. การใช้และการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
2. การจัดทําระบบบัญชีที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับ -การเบิก การยืมเงินทดรองราชการไปใช้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
จ่ายเงินทดรองราชการ
ด้ า นการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ -ศู น ย์ ฝึ ก อบรม ผลผลิตของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระยะ
เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
เวลา 8 เดือน ต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.85 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 1.23
ล้านบาท 8 เดือน ผล 0.38 ล้านบาท)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ตารางที่ 2.2 ผลสรุปการดาเนินตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ลาดับ

ข้อเสนอแนะของ
หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการดาเนินงานตามเรื่องที่ให้ขอ้ เสนอแนะ
จานวนข้อเสนอแนะ

ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ไม่มีผลรายงาน

-

-

2
(ร้อยละ 13.33)

-

1
(ร้อยละ 16.67)

-

1
(ร้อยละ 11.11)

-

-

-

4
(ร้อยละ 8.09)

-

1. ตรวจติดตามด้านการเงิน 2 เรื่อง
8
(ร้อยละ 100)
13
1.2 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
15
(ร้อยละ 86.67)
2. ตรวจติดตามด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ 1 เรื่อง
ค่ารักษาพยาบาล
6
5
2.1 กับค่าการศึกษาบุตร
(ร้อยละ 83.33)
และค่าเช่าบ้าน
3. ตรวจติดตามด้านผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง
การผลิตสื่อการเรียน
8
3.1
9
การสอนฯ/ สํานักเทคโนฯ
(ร้อยละ 88.89)
4. ตรวจติดตามด้านการบริหารและการปฏิบัติงานฯ 1 เรื่อง
5
4.1 สํานักพิมพ์
5
(ร้อยละ 100)
5. ตรวจติดตามด้านระบบสารสนเทศ 1 เรื่อง
5.1 สํานักคอมพิวเตอร์
2
2
45
41
รวมตรวจติดตามทั้ง 5 ด้าน 6 เรื่อง
(ร้อยละ 91.11)
1.1 สํานักการศึกษาต่อเนื่อง

8

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

5. การพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการภายใน
และสานักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2554
จากการประเมินผลการดําเนินงานด้านพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการภายใน และคํารับรองกับสํานักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 รอบ 6 เดือนแรก
จํานวน 6 ตัวชี้วัด พบว่า มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50) ไม่บรรลุ
เป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 16.67) คือ ตัวชี้วัด “ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามการปรับ
สถานภาพการเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับ” (ได้คะแนนระดับ 3 จากเกณฑ์ การให้คะแนน 5 ระดับ ) (ค่าเป้าหมาย
คะแนนระดับ 4) และไม่มีผลรายงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33.33) ได้แ ก่ 1)* ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม PMQA ประจําปี 2554” เนื่องจากแผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) ได้ยกเลิกตัวชี้วัดนี้ในเป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2554 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ยกเลิกการ
ประเมินในตัวชี้วัดดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงตัวชี้วัดในแผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี เป็น “ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า” ซึ่งถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติร าชการ ประจําปีงบประมาณ
2554 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 14 (สกอ. 2.1 ปีการศึกษา 2553) แทน ดังนั้น ผลการดําเนิน งาน
(1 กรกฏาคม 2553 -30 มิถุนายน 2554) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการ เพื่อรอรับการประเมิน จากผู้ประเมิน
ของ สกอ. ในไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี และ 2)**ตั ว ชี้ วั ด “ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา” เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดที่กําหนดมาจากการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) ลําดับตัวชี้วัดที่ 12 ซึ่ง ก.พ.ร.ได้ทําความตกลงประเมินร่วมกับ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบ
การพัฒ นาคณาจารย์แ ละบุคลากรสายสนับสนุน และมหาวิทยาลั ยอยู่ในระหว่างการดํ าเนินการเตรีย มผลการ
ดําเนินงานจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปี 2553)
เพื่อรับการประเมินจากผู้ประเมินจาก สกอ. ภายในไตรมาส 4 และผลการประเมินคะแนนจาก สกอ. จะเป็น
คะแนนการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) ประจําปีงบประมาณ 2554 ด้วย
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับสูง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้
4 ข้อ จากเป้าหมาย 3 ข้อ ในการประเมินรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ 2554 และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
ระดับสูงเช่นกัน คือ ตัวชี้วัด “ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554” ซึ่งในรอบ 6 เดือนแรก มีผลการดําเนิ น งานถึง ร้อยละ 64.22 จากเป้า หมายร้ อ ยละ 40
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 95 ถึง 107)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ตารางที่ 2.3 ผลสรุปด้านการพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามคารับ รองการปฏิบัติราชการภายใน
และสานักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2554
ประเด็นการประเมินด้า นพัฒนาองค์กร

จานวน
รวม

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานตาม PMQA
ประจําปี 2554
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับความสําเร็จของแผนการใช้
ทรัพยากรภายใน ภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน
ตัวชี้วัดที่ 5.5 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ 2554
ตัวชี้วัดที่ 5.6 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามการปรับสถานภาพการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ
สรุปภาพรวม

ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย

1

-

-

(ร้อยละ 100)

1

1
(ร้อยละ 100)

-

-

1

-

-

1**
(ร้อยละ 100)

1

1
(ร้อยละ 100)

-

-

1

1
(ร้อยละ 100)

-

-

1

-

1
(ร้อยละ 100)

6

3

1

(ร้อยละ 50)

(ร้อยละ 16.67)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ไม่มีผล
รายงาน
1*

2

(ร้อยละ 33.33)

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

สรุป จุดเด่นและสิ่งทีค่ วรพัฒนา ด้านพัฒนาองค์กร
จุดเด่น
มหาวิทยาลัยได้นําเอานโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ประการ มาเป็นยุทธศาสตร์สําคัญใน
การเปลี่ยนแปลงพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและมีความทันสมัย และมีการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราชสู่
ความเป็ นเลิศตามเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) เป็นการปรับแนวทางการดําเนิ นงานให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศหลัก เพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
งานด้านงานทะเบียนและการบริการการศึกษา และด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (A Tutor และ D4L+P) ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพหลายกิจกรรม เช่น การจัดปฐมนิเทศ
การจัดฝึกอบรมเสริมทักษะชุดวิชา อบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ มีการวางแผน
และเตรีย มการประชุ มเสนอผลงานวิจั ยและวิท ยานิพ นธ์ ในเดื อนสิง หาคม 2554 เพื่ อเป็น เวทีใ ห้นั กศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์บทความในรายงานการประชุม (Proceedings) ตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา รวมทั้ง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุนการตั้งผู้เชี่ยวชาญตามความสนใจของคณาจารย์อย่าง
หลากหลาย หรือสนับสนุน ให้แต่ละสาขาวิชามี การเน้น การสอนวิชาเอกที่โดดเด่น แตกต่างจากสถาบัน การศึกษาอื่น
ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินโครงการศูน ย์วิจัยเฉพาะทางที่เ ปิดโอกาสให้อาจารย์จัดตั้งศูน ย์วิจัย
เฉพาะทางเพื่อศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ปัจจุบันมีจํานวน 13 ศูน ย์ แบ่งเป็น ศูน ย์ที่สังกัดสาขาวิชาจํานวน 7 ศูน ย์
และศูนย์ที่สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 6 ศูนย์ คาดว่าอาจารย์ที่ดําเนินงานศูนย์วิจัยฉพาะทางดังกล่าวจะได้นํา
องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้แนวทางหนึ่ง และการ
ดําเนิ นการตามนโยบายของสภามหาวิ ทยาลั ย เรื่ อง การจั ดการศึ กษาทางไกลแบบมุ่ งเน้ นกลุ่ม เป้ าหมายเฉพาะ
มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาโดยขยายโอกาสจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ มีจํานวนผู้เรียนบรรลุเป้าหมายใน
ระดับสูง เช่น กลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้เรียนสัมฤทธิบัตร ซึ่งผลการดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2553 มีจํานวน
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในระดับสูง คือ ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 171.33 (จากเป้าหมาย 1,650 คน) และ ร้อยละ 72.02
(จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 คน ของภาคการศึกษา) ตามลําดับ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 41 ถึง 49)
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สิ่งที่ควรพัฒนา (ในรอบการประเมินต่อไป)
การพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัด ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ระบบทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรที่มีโครงการความร่วมมือกับ มสธ. จํานวน 6 แห่ง ในกรณีข้อมูลจํานวนนักศึกษา
สมัครลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และภาคการศึกษาที่ 1/2554 ซึ่งทําให้ไม่สามารถได้ข้อมูลเพียงพอต่อ
การประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ และจาก
การประเมินตัวชี้วัดตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย พบว่า การพัฒนา
หลักสูตรใหม่ และการทบทวนโครงการสัมฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ย นเนื้อหาวิชา/
ชุดวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน ในขณะนี้มหาวิทยาลัย ประสบปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์
ประจําหลักสูตรให้ได้ครบจํานวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ควรเร่งรัดการดําเนินงาน
ในเรื่องที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย อาทิ 1) เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธี การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ. 2) เรื่องการหาแนวทางหรือวิ ธีการให้มีการส่งผ่า น
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษาต่อไปยัง สมศ. 3) เรื่องการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการเตรีย มความพร้อมของบุคลากร
รุ่น ใหม่ เพื่อ ทดแทนบุ คลากรที่เ กษี ย ณอายุร าชการ ทั้ ง บุค ลากรสายวิ ชาการ และสายอื่ น ๆ และ เรื่ อ งการ
กําหนดให้มีมาตรการจูงใจคนเก่งไม่ละทิ้งองค์กรที่เห็นเป็นรูปธรรม 4) เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารการ
เรียนการสอนล่าช้าโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการเรีย นการสอน และการผลิต
ชุด วิ ชาให้เ ป็ น ไปตามแผนการผลิ ต และบริ ห ารชุ ด วิช าของแต่ล ะภาคการศึ ก ษา และ 5) เรื่ อ งพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเงินของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว เช่น ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม สํานักการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอบรมการ
พิมพ์แห่งชาติ สํานักพิมพ์ เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 47 ถึง 94)
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ด้านที่ 2 ด้านการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554
การประเมินส่วนที่ 2 นี้ ได้ทําการประเมิน 2 เรื่อง คือ
2.1 ผลการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน ก.พ.ร.
ผลการประเมินการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ กับสํานักงาน ก.พ.ร. ยังไม่ มี
การรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ ปรับเปลี่ยน
วิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติร าชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และผลการประเมินจากหน่วยงาน
เจ้าภาพ ได้แก่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 5 “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และกรมบัญชีกลาง” เป็น เจ้าภาพตัวชี้วัด ที่ 8 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้น ทุน
ต่อหน่วยผลผลิต” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมิได้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติร าชการ เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการยังขาดความชัดเจน ทั้งในแง่ของคําอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน มหาวิทยาลัย จึง
ได้ทักท้วงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่มหาวิทยาลัยจะลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ แต่ขณะนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ยังมิได้ชี้แจงผลการทักท้วงเกี่ยวกับคํารับรองการปฏิบัติราชการให้มหาวิทยาลัยทราบ
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 2: หน้า 109)
2.2 ผลการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยระดับผู้บ ริหาร
และระดับหน่วยงาน
จากการประเมิ นผลการดํ าเนินการตามคํ ารับรองการปฏิบั ติราชการภายในมหาวิ ทยาลัย ระดั บ
ผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่ามหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้
มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นกลไกกํากับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยนําตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย กับ
สํานักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2554 มาถ่ายทอดไปสู่การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการระดับผู้บริหาร (รองอธิการบดี จํานวน 8 ฝ่าย) ซึ่งมีตัวชี้วัดการประเมินแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แ ก่ 1) มิติ
ด้านประสิทธิผล 2) มิติด้านคุณภาพ 3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 4) มิ ติด้านการพัฒนาองค์กร
พบว่า การประเมินทุกมิติมีผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และหากพิจารณาโดยภาพรวม
ทั้ง 4 มิติ “มิติด้านประสิทธิผล” ผลมีการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาเป็นมิติมิติด้านการพัฒนาองค์กร
และมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2.4 (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก 2: หน้า 109 ถึง 113)
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ตารางที่ 2.4 ผลสรุปการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยและระดับ ผู้บริหาร
(รอบ 6 เดือนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ฝ่าย

คะแนนถ่วงน้าหนัก
2.6548
1.7433
3.6222
2.4278
2.5304
2.8725
2.0071
2.8144
1.9043
1.9301
1.5635

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการภายใน
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน
ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ)
ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายกิจการภายใน)

สรุป จุดเด่นและด้านทีค่ วรพัฒนาการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554
จุดเด่น (มีการพัฒนาการดี)
การพัฒนาองค์กร ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ร าชการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกิดผลสัม ฤทธิ์สูงสุด โดยนําตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกับสํานักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2554 มาถ่ายทอดไปสู่การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการภายในมหาวิ ทยาลั ย ระดั บผู้ บริ หาร และระดั บ หน่ วยงาน ผลการประเมิ นรอบ 6 เดือนแรก ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ มิติด้านประสิทธิผล

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ด้านที่ควรพัฒนา (ในรอบการประเมินต่อไป)
ผลการประเมินด้านการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และผลการประเมินจากหน่วยงาน
เจ้าภาพ ได้แก่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 5 “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา” และกรมบัญชีกลาง เป็น เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้ น ทุน ต่อ
หน่วยผลผลิต” ดังนั้น จึงไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
ทําให้ จึงไม่ทราบความก้าวหน้าของการประเมิน

ด้านที่ 3 ด้านการดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2554 ตามพันธกิจ 4 ด้าน
(ตามกรอบตัวชี้วดั ของสภามหาวิทยาลัย)
จากการประเมินการดําเนินงานด้านการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก ซึ่งแยกตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย ) มีตัวชี้วัดทุกพันธกิจรวม 8 ตัวชี้วัด
พบว่า มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 62.5) และอีก 3 ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย
(ร้อยละ 37.5) ได้แก่ 1) พันธกิจด้านวิจัยส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย การดําเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ (1) ตัวชี้วัดจํานวนนวัตกรรมการวิจัย และ/หรือจํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับ
นักวิจัยในต่างประเทศ ไม่มีผลงานวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัย ในต่างประเทศ (2) ตัวชี้วัดร้อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ที่นํามาใช้อั นก่อให้เกิ ดประโยชน์ อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนั กวิจัย ประจํ า ตัวชี้วัดนี้
มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่นํามาใช้ประโยชน์ จํานวน 1 เรื่อง คือ การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสื่อประสมสําหรับครู
สังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรีย นไปสู่การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม (1 เรื่องx100/จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําจํานวน 360 คน = ร้อยละ 0.28 จากเป้าหมายรอบ 6
เดือนแรก ร้อยละ 7) นอกจากนี้ยังมีอีก 1 ตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) มีผลการดําเนินงานระดับ 3 จาก
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 3: หน้า 114 ถึง 120) โดยมีรายละเอีย ดสรุปตาม
ตารางที่ 2.5

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ตารางที่ 2.5 สรุปผลด้านการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2554 ตามพันธกิจ 5 ด้าน
(ตามกรอบตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)
พันธกิจ

จานวน
รวม

1. พันธกิจด้านพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาประเทศ
2. พันธกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนา
ชุมชนองค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้
3. พันธกิจด้านวิจัยส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้
และภูมิปัญญาไทย
4. พันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรม

1
(ร้อยละ 50)

1
(ร้อยละ 50)

-

2

2
(ร้อยละ 100)

-

-

2

-

2
(ร้อยละ 100)

-

-

-

3
(ร้อยละ 37.5)

-

8

2
(ร้อยละ 100)
5
(ร้อยละ 62.5)
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ไม่
รายงานผล

2

2

สรุปภาพรวม

ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
(ร้อยละ)
เป้าหมาย

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

สรุป จุดเด่นและสิ่ งที่ควรพัฒนา ด้านการดาเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2553 (ตัวชี้ วดั ของสภามหาวิทยาลัย)
ตามพันธกิจ 5 ด้าน

จุดเด่น (มีการพัฒนาการดี)
การประเมิน ตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบั ติราชการของมหาวิท ยาลั ย ตามพันธกิจ 4 ด้ าน (ตัว ชี้วัด ของ
สภามหาวิทยาลัย) พบว่า พันธกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชนองค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ และพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพดี โดยในรอบ
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานสําเร็จได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
สิ่งที่ควรพัฒนา (ในรอบการประเมินต่อไป)
การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน จํานวน 8 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดของ
สภามหาวิทยาลัย) ผลการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตัวชี้วัดเรื่องระดับความสําเร็จ
ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) พบว่า ผลการดําเนินงานยังคงอยู่ในระดับเดิม
เช่นเดียวกับการประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คือ ผลการประเมินรอบ 6 เดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการดําเนินงานให้มากขึ้น นอกจากนี้ ตัวชี้วัดเรื่อง “จํานวน
นวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัย ” ในรอบ 6 เดือน
แรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้ง ตัวชี้วัดเรื่องร้อย
ละของงานวิจัย หรืองานสร้า งสรรค์ ที่นํามาใช้อันก่ อให้เกิด ประโยชน์อย่า งชัดเจนต่ออาจารย์ป ระจําและ/หรื อ
นักวิจัยประจํา ในรอบ 6 เดือนแรกยังมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับต่ํา และยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้มีผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ต่อไป (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 3: หน้า
114 ถึง 120)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

บทที่ 3
สรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
จุดเด่น ด้านที่ควรพัฒนา และความเห็นของฝ่ายบริหาร
ผลการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรอบ 6 เดือนแรก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน

1. สรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 สามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาองค์กร ผลการประเมินในภาพรวมด้านพัฒนาองค์กร พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยมีผลการประเมินดังนี้
1.1.1 ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร ที่พิจารณาจากการดําเนินงานตามนโยบายของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย ได้ป รั บ ปรุ งและพั ฒ นาอย่ า งต่อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ จั ดทํ า โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) โดยได้มีแนวทางการ
ดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น และได้มีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสํา เร็จการศึกษา
ออกไปอย่างมีคุณภาพหลายกิจกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้นําเทคโนโลยีม าใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการการศึกษาทางไกล เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ e-Learning ในระดับปริญญาตรี
จํานวน 9 ชุดวิชา และปริญญาโท จํานวน 13 ชุดวิชา และมีการวางแผนและเตรียมการประชุมเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ ในเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์
บทความในรายงานการประชุมตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา และการกําหนดเป็นโครงการขยายโอกาสการศึกษาให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่การดําเนินงาน มีประสิทธิภาพสูงเฉพาะบางกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่ม กํานันผู้ใหญ่บ้าน มีจํานวน
ผู้เรียน ร้อยละ 171.33 รองลงมาคือกลุ่มผู้เรียนสัมฤทธิบัตรมีผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 72.02 ของ
เป้าหมายทั้งปี และการประเมินผลจากการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัยและของคณะกรรมการประจํา
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ของสภามหาวิทยาลั ย ที่ได้ เสนอประเด็ นเชิง นโยบายมอบให้ม หาวิทยาลัย ไปดําเนิ นการ จํานวน 56 ประเด็ น
ผลการประเมินพบว่า ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 33 ประเด็น (ร้อยละ 58.93)
1.1.2 ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน โดยการประเมินรอบ 6 เดือนแรก
ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2554 สรุปโดยภาพรวม พบว่ า มหาวิ ทยาลั ยมี การดําเนิ นการปรั บปรุงแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากข้อเสนอแนะ จํานวน 45 ประเด็น มีการดําเนินการแล้ว 41 ประเด็น
(ร้อ ยละ 91.11) กําลั งดํา เนิ นการ จํ านวน 4 ประเด็ น (ร้อ ยละ 8.09) จากการติด ตามผลตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยตรวจสอบภายในแม้ว่าจะมีการดําเนินงานและได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานรับตรวจเรีย บร้อยแล้ว
หน่ ว ยตรวจสอบภายในยั ง มี ข้ อ สั ง เกตที่ สํ า คั ญ ที่ ค วรนํา มาประกอบการจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เช่ น ด้ านการเงิ นสํ านั กการศึ กษาต่ อเนื่อ ง ด้า นการเงิน ศูน ย์สั ม มนาและฝึก อบรม
ด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับ-การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ และด้านการบริหารและการปฏิบัติ
ของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
1.1.3 ผลการดาเนินงานพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายใน และสานักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2554 จากการประเมินการดําเนินงานพัฒนา
องค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน และสํานักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 พบว่า มีตัวชี้วัดที่ทําการประเมิ น 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50) ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 16.67) และไม่มีผลรายงาน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33.33) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการยกเลิก
ตัวชี้วัดและมีการพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาใหม่และมีการประเมินร่วมกับตัวชี้วัดของ สกอ. ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมผลการดําเนินงาน
1.2 ด้านการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554
1.2.1 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน ก.พ.ร.
โดยการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255 4 พบว่า ผลการประเมินการดําเนินการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. ยังไม่มีการรายงานผลการดําเนิ นงาน เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และผลการประเมินจาก
หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 5 “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และกรมบัญชีกลาง” เป็น เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสําเร็จของการจั ดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ดังนั้น จึงไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 รอบนี้ด้วย
หรือ 9 และ 12 เดือน
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1.2.3 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยระดับ ผู้บริหาร
และระดับหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่า ผลการประเมินทุกมิติมีผลการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และหากพิจารณาโดยภาพรวมราย 4 มิติ “มิติด้ านประสิทธิผล” มีผลการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาเป็นมิติมิติด้านการพัฒนาองค์กร และมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิ บัติ
ราชการ ตามลําดับ
1.3 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2553
ตามพันธกิจ 5 ด้าน (ตามตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)
จากการประเมินการดําเนินงานด้านการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก ซึ่งแยกตามพันธกิจ 4 ด้าน พบว่า มีตัวชี้วัดที่ทําการประเมิน 8 ตัวชี้วัด บรรลุ เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 62.5) ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 37.5)

2. จุดเด่นและสิ่งที่ควรพัฒนา
2.1 ด้านการพัฒนาองค์กร
จุดเด่น
มหาวิทยาลัยได้นําเอานโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ประการ มาเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและมีความทันสมัย และมีการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราชสู่ความ
เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) เป็นการปรับแนวทางการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีการการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีให้
นักศึกษาทุกระดับสําเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ เช่น การจัดปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรมเสริม ทักษะชุดวิชา
อบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น มีการวางโครงการขยายโอกาสการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น กลุ่ม กํานัน
ผู้ใ หญ่บ้าน กลุ่มผู้เรียนสัมฤทธิ บัต ร ซึ่งผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก มีจํานวนผู้เรีย นบรรลุเป้าหมาย
ระดับสูง มีเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์บทความในรายงานการประชุม
(Proceedings) ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา รวมทั้ง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุนการตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ตามความสนใจของคณาจารย์อย่างหลากหลาย หรือสนับสนุน ให้แต่ละสาขาวิชามีการเน้น การสอนวิชาเอกที่โดดเด่น
แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินโครงการศูน ย์วิจัยเฉพาะทางที่เ ปิด
โอกาสให้อาจารย์จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อศึกษาวิจัยและบริการวิชาการซึ่งจะได้นําองค์ค วามรู้ที่พัฒนาขึ้น มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
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สิ่งที่ควรพัฒนา
การประเมินด้านพัฒนาองค์กร พบว่า
1) เรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรอบ 6 เดือนแรก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรที่มีโครงการความร่วมมือกับ
มสธ. จํานวน 6 แห่ง ในกรณีข้อมูลจํานวนนักศึกษาสมัครลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และภาคการศึกษา
ที่ 1/2554 ซึ่งทําให้ไม่สามารถได้ข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้
2) การพัฒนาหลักสูตรใหม่แ ละการทบทวนโครงการสัม ฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่ อ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชา/ชุดวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน มหาวิทยาลัย ประสบ
ปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ได้ครบจํานวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3) ควรเร่ ง รั ด การดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ เช่ น 1) เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ. 2) เรื่องการหาแนวทางหรือวิธีการให้มีการส่งผ่ านข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา
ต่อไปยัง สมศ. 3) เรื่องการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการเตรีย มความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อ
ทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายอื่น ๆ และเรื่องการกําหนดให้มีม าตรการ
จูงใจคนเก่งไม่ละทิ้งองค์กรที่เห็นเป็นรูปธรรม 4) เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารการเรีย นการสอนล่าช้า
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตชุดวิชาให้เป็นไปตาม
แผนการผลิตและบริหารชุด วิชาของแต่ละภาคการศึกษา และ 5) เรื่องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับระบบการเงินของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
อย่างรวดเร็ว
2.2 ด้านการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554
จุดเด่น
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นกลไกกํากับการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกิดผลสัม ฤทธิ์สูงสุด โดยนําตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการและคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกับสํานักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2554 มาถ่ายทอดไปสู่การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยระดับผู้บริหารและระดับหน่วยงาน ผลการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ มิติด้านประสิทธิผล
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สิ่งที่ควรพัฒนา
ผลการประเมินด้านการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงไม่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน จึงทําให้ไม่ทราบความก้าวหน้าของ
การประเมิน
2.3 ด้านการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน
(ตามตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)
จุดเด่น
การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตามตัวชี้วัด
ของสภามหาวิทยาลัย) พบว่า ด้านพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพดี โดยในรอบ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานสําเร็จได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
สิ่งที่ควรพัฒนา
การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน จํานวน 8 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดของ
สภามหาวิทยาลัย) ผลการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า
1) ตัวชี้วัดเรื่ องระดับ ความสํา เร็จของการจัดตั้ งศูนย์บริ การร่วมแบบครบวงจร (One Stop
Service) ผลการดําเนินงานยังคงอยู่ในระดับเดิมเช่นเดียวกับการประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการ
ประเมิ นรอบ 6 เดื อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยัง ไม่บรรลุเป้า หมายที่กําหนด มหาวิทยาลัย ควรเร่ง รัดการ
ดําเนินงานให้มากขึ้น
2) ตัวชี้วัดเรื่อง “จํานวนนวัตกรรมการวิจัย และ/หรือจํานวนโครงการวิจัยที่ ทําร่วมกับนักวิจัยใน
ต่างประเทศมหาวิทยาลัย” ในรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า ยัง ไม่มีผลงานวิจัยที่ทํา
ร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้ง ตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัย ประจํา ในรอบ 6 เดือนแรกยังมีผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับต่ํา และยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้มีผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน
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3. ความเห็นของฝ่ายบริหารต่อผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้นําผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดยฝ่ายบริหารเห็นด้วยกับ
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่เสนอในรายงานฉบับนี้ และอธิการบดีได้นําข้อสังเกตเพื่ อ
การพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 แล้ว ดังนี้
1. นโยบายเรื่องการจั ดการเรี ยนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรอบ
6 เดื อนแรก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิ ทยาลั ยได้ มอบหมายให้สํานักบริ การการศึ กษาดําเนิ นงาน
เกี่ยวกับกลุ่มองค์กรที่มีโครงการความร่วมมือกับ มสธ. จํานวน 6 แห่ง คือ 1) บริษัทจงสถิตย์ จํากัด 2) บริษัทบิ๊กซี
ซุปเปอร์มาร์เก็ต มหาชน 3) บริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตรอเรจ เทคโนโลยี ประเทศไทย จํากัด จ.ปราจีนบุรี 4) บริษัท
ส.ศิลป์ (2521) จํากัด จ. นนทบุรี 5) โรงแรมเพนนินซูลา และ 6) กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจบุรี
ได้มีผลการดําเนินการที่ชัดเจน พร้อมทั้งยังมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดปฐมนิเทศ มีการจัดสอบ และ
มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาบางส่วนแล้ว และขณะนี้ยังมีกลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น คือ โครงการร่วมมือกับสมาคม
การท่องเที่ยวที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ปัญหาเรื่องมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาอาจารย์ประจาหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ได้ครบ
จานวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
2.1 เปิ ดรับสมั ครอาจารย์ ใหม่ ที่สํ าเร็จการการศึกษาระดั บปริ ญญาเอกอย่ างต่อ เนื่ องตามกรอบ
อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
2.2 จัดหาทุนการศึกษาให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งจะทําให้มี อาจารย์ที่
สามารถมาทดแทนได้บางส่วน
2.3 สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. การทบทวนโครงการสัมฤทธิบัตรเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชา/ชุดวิชาให้ สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้ชุดวิชาปกติมาเปิดสอนในโครงการสัมฤทธิ บัตร ถ้าชุ ดวิชาใดยังผลิต
ไม่แ ล้วเสร็จ มหาวิทยาลัย ก็ไม่สามารถที่จะนํ าเอาชุด วิชานั้นมาเปิดในโครงการสัม ฤทธิบัต รได้ และในขณะนี้
มหาวิทยาลัยกําลังจัดทําหลักสูตรอาเซีย น Studies ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ระบบ
และค่าใช้จ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนํามาเปิดในโครงการสัมฤทธิบัตรเพิ่มเติมด้วย
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ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย เปิดสอนโครงการสัม ฤทธิบัตร จํานวน 250 ชุดวิชา 3 รายวิชา และในปี
พ.ศ. 2554 มีการเปิดสอนรายวิชาที่พัฒนาใหม่ที่น่าสนใจ คือ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ สําหรับโครงการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมหลายโครงการ เช่น 1) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2) การฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพ เป็ นต้น ซึ่งโครงการดังกล่ าวผู้ เข้ารับการอบรม ไม่ต้ องเสีย ค่ าใช้จ่ ายในการ
ลงทะเบียนเรียน
4. เรื่องการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการกับสานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นว่า
ตัว ชี้วั ด บางตั ว ในคํ ารั บรองการปฏิบั ติ ราชการยั ง ไม่ เหมาะสมกั บระบบการเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยจึงได้ทักท้วงและชี้แจงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคําตอบ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงไม่ได้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ
สํานักงาน ก.พร.
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นเจ้าภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา” และกรมบัญชีกลาง
เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ” ดังนั้น ในกรณีนี้จึงยังไม่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
5. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการ
ให้บริการนักศึกษารูปแบบศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาเรื่องสถานที่ ซึ่งภายในเดือน
มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยให้สหกรณ์ย้ายที่ทําการจากห้องสารนิเทศ 2 อาคารบริการ 1 ไปที่อาคารตรีศร และ
มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงสถานที่สหกรณ์ย้ายออกไปดังกล่าวให้เป็นศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service)
6. จานวนนวั ตกรรมการวิจั ย และ/หรือ จ านวนโครงการวิ จั ยที่ ท าร่ วมกั บนั กวิ จั ยในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมีการทําโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเปิด OUM ในประเทศมาเลเซีย (โดย ศาสตราจารย์ ดร.
สุมาลี สังข์ศรี) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

เอกสารอ้างอิง
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

เอกสารอ้างอิง
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2. แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-2558
3. รายงานการติดตาม และประเมินผลงานการปฏิบัติราชการระดับผู้บริหาร/หน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ 2554 (รอบ 6 เดือนแรก) (งานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน)
4. รายงานผลการดําเนินงานจากหน่วยงาน / คณะกรรมการประจําของสภามหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)
5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36

กรอบเวลาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กิจกรรม

ก.ย.
255
3

ต.ค.
255
3

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
255 2553 255 255
3
4
4
ประเมินรอบ 6 เดือนแรก

มี.ค.
255
4

เม.ย.
255
4

พ.ค.
255
4

มิ.ย.
255
4

ก.ค.
255
4

ส.ค.
255
4

ก.ย.
255
4

ต.ค.
255
4

พ.ย.
255
4

ประเมินรอบ 12 เดือน

1. ประชุมกรรมการ
- หารือกรอบ/ตัวชี้วัด
20 ก.ย.53
- ยกร่างแผน/กรอบ/โปรแกรมการติดตาม
18 ต.ค.53
- ทบทวนกรอบ/โปรแกรมติดตาม รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน
2. คณะกรรมการประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร
พิจารณาร่างแผนติดตามฯ และกรอบ/โปรแกรม การติดตามและ
15 พ.ย.53
ประเมินผลงาน
3. ฝ่ายเลขานุการยกร่างแผน/กรอบ/โปรแกรมการติดตามรอบ
20 ธ.ค.53
6 เดือน และ 12 เดือน เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
4. จัดทาคู่มือและรายละเอียดการประเมินส่งให้อธิการบดีจัดเตรียม
ข้อมูล
5. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลตามโปรแกรมส่งให้คณะกรรมการ
ติดตาม
6. เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคลากรหรือหน่วยงาน
7. วิเคราะห์/สรุปข้อมูล และยกร่างรายงานการประเมินเบื้องต้น
8. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประเมิน
9. เสนอร่างรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุงรายงานให้ส มบูรณ์ยิ่งขึ้น
10 ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดี/ผู้เกี่ ยวข้อง เพื่อรับฟัง/ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงาน
11. จัดทารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย
27 พ.ค.54

25 พ.ย.54

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ภาคผนวก

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ภาคผนวก
ข้อมูลการดาเนินงาน
ข้อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 255331 มีนาคม 2554) กําหนดกรอบการประเมินผลการดําเนินงาน 3 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ด้านที่ 3 ด้านการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554
ของมหาวิทยาลัย แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตามตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
39

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ภาคผนวก 1
รายละเอียดผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
การติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กรในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เพื่อติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิย าลัย
และมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงาน และคณะกรรมการพิจ ารณาตํ า แหน่ ง ทางวิ ชาการ
การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบงบการเงิน และการตรวจสอบภายใน และด้านการพัฒนา
องค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี มีรายละเอีย ด
ผลการดําเนินการ ดังนี้

1. การดาเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 5 ประการ
ประเด็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
1.1 การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้มี
ความก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
การทํางานมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการพั ฒนาคุณ ภาพการบริ หารจัด การภาครั ฐ
(PMQA) โดยจัด ตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารการ
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชขึ้ น ตามคํ า สั่ ง มสธ. ที่
1997/2552 และดําเนินการจัดประชุม อบรม เพื่อเสริม สร้าง
ความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ คณะทํางานทั้ง 7 หมวด และ
นําผลการดําเนินงานจากคณะทํางานทั้ง 7 หมวด มายกร่าง
แผนพั ฒ นาองค์ การ มสธ. โดยแผนจะมี โครงการสํ าคั ญ ที่
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ดําเนินการผ่านการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 25 โครงการ มีผลการ
ดํา เนิ นงานจํ านวน 22 โครงการ อี ก 3 โครงการยัง ไม่ ไ ด้
ดําเนินการ
- ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งได้ถ่ายทอดโครงการในแผนสู่
การปฏิบัติระดับหน่วยงานภายใน จํานวน 27 โครงการ ผ่าน
การจั ด ทํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ระดั บ หน่ ว ยงาน
เช่นเดียวกัน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานยังดําเนินการไม่แ ล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2553

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
และในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงและ
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าชสู่ ความเป็น เลิศ ตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) เป็นการปรับแนวทางการ
ดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกั บ สถานการณ์
และมีความทั นสมัย ยิ่งขึ้ น โดยบู รณาการทั้ งในส่ วนของเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง ชาติ (TQA) เกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่ อ
การดํ า เนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ (EDPEx) และเกณฑ์ คุ ณภาพการ
บริ หารจั ดการภาครั ฐ (PMQA) ซึ่ งทุ กเกณฑ์ ป ระยุ กต์ ม าจาก
ต้นแบบเดียวกัน คือ Criteria for Performance Excellence
ของ Baldrige National Quality Program ภายใต้ก รอบ
เกณฑ์ 7 หมวด และนําเสนอที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการ
พิจารณาปรับโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) เดิม เป็น “โครงการพัฒ นาคุณ ภาพมหาวิ ทยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล (STOU WAY) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลั ย
อย่างเป็น องค์ รวมตามแนวทางของเกณฑ์คุ ณภาพมาตรฐาน
สากล ดังนี้
- ที่ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2554
(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554
- สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2554
และเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศฯ จึงได้จัดบรรยายและอบรมเสริมสร้างความรู้แ ก่
ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ดังนี้
- จั ด บรรยายเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้เ กี่ย วกับการพัฒนาคุ ณภาพมหาวิทยาลัย สู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (TQA/EdPEx /
PMQA) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
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1.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสําเร็จ
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพของนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
- จั ด อบรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใ จและการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้เ กี่ย วกับการพัฒนาคุ ณภาพมหาวิทยาลัย สู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (TQA/EdPEx/
PMQA) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
- จั ด อบรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้เกี่ย วกับเกณฑ์คุณ ภาพมาตรฐานสากลการ
จัดทําโครงร่างองค์กร การประเมินองค์กร การเขียนรายงานของ
เกณฑ์รายหมวด ฯลฯ เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2554
กิจกรรมที่จะดําเนินการต่อเนื่องจากการจัดอบรมฯ จะมี
การประชุมคณะทํางานทั้ง 7 หมวดเพื่อจัดทําโครงสร้างองค์การ
รายงานการประเมินตนเอง ระบุจุด แข็ง โอกาสในการพัฒนา
การจั ดลํ า ดั บ ความสํ าคั ญ ของประเด็น การพัฒ นารายหมวด
ในช่วงเดือนเมษายน –พฤษภาคม 2554 ต่อไป
มหาวิทยาลัยได้มีได้มีการดําเนิน การตามแผนและกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 เพื่อให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ออกไปอย่างมีคุณภาพ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีค วามรู้
ความเข้าใจ การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้สามารถ
ศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษา
2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมทักษะชุดวิชา ในระดับปริญญาตรี
3. จัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
4. จัดอบรมเข้มชุดวิชา (ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน) ตาม
ความสมัครใจของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีค วามรู้
ความเข้าใจ การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้สามารถ
ศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษา
2. การจัดสัมมนาเสริม/เข้มประจําชุดวิชา
3. จัดอบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิต
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1.3 การนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุง
ระบบการศึกษาทางไกล

ผลการดาเนินงาน
4. มหาวิ ทยาลั ยมี การวางแผนและเตรี ยมการประชุม เสนอ
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อเป็นเวทีให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิ มพ์
บทความในรายงานการประชุม (Proceedings) ตามเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษา
5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อ e-Learning ซึ่งมีการผลิตและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
e-Learning ในระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ชุดวิชา และปริญญาโท
จํานวน 13 ชุดวิชา
มหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบ
การศึกษาทางไกล มีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ดําเนินการ ดังนี้
1.1 การปรับ ปรุ งเครือข่ ายคอมพิวเตอร์แ ละอุป กรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศหลัก 2 ระบบ และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ให้ บ ริ ก ารสารสนเทศแก่ นั ก ศึ ก ษาและประชาชนทั่ ว ไป มี
รายละเอียดดังนี้
1.1.1 การเช่ า อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ระยะเวลาเช่า 3 ปี (2553-2555) เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ให้มีเสถีย รภาพในการ
ให้บริการ และเพื่อให้มีการใช้อุปกรณ์เป็น Platform เดียวกัน
รวมทั้งการขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถรองรับการใช้งานทั้งที่ มสธ.ส่วนกลาง และศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. จํานวน 10 แห่ง โดยระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ที่
ส่วนกลางมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายแกนหลัก
10 Mbps และมีการเชื่อมต่อไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10
ศูนย์ ด้วยความเร็ว 10 Mbps นอกจากนี้สามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างศูนย์กับส่วนกลางทุกหน่วยงานด้วยระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Voice Over IP)
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ผลการดาเนินงาน
1.1.2 การขยายและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงปลอดภัยรองรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศในปีง บประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ แ ก่ ระบบ
สารสนเทศงานทะเบีย นและการบริการการศึกษา และระบบ
งบประมาณ พัสดุการเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ -พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ
1.1.3 การจัดซื้อครุภัณฑ์แ ละอุปกรณ์สําหรับ ห้อง
ศูนย์กลางเครือข่ายหลัก อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 เพื่อ ปรับปรุง
พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน โดยทําการแยกพื้นที่
สําหรับติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่าย
(Network Center and Server Farm) กับพื้นที่ ของศูน ย์
ควบคุม เครือข่าย (Network Operation Center) สําหรับให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปทําการดูแ ลบํารุงรักษาระบบงานต่ าง ๆ ออก
จากกัน อย่ างชั ด เจน และเพื่ อ จั ดการเรื่ อ งระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยโดยจํากัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตเท่านั้น
ที่ส ามารถเข้า ไปยัง พื้น ที่สํ าหรั บติ ดตั้ งอุ ปกรณ์ เครือ ข่า ยและ
เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ข่ าย (Network Center and Server
Farm) ส่ วนผู้ ดู แ ลระบบงานต่ า ง ๆ สามารถเข้ ามาปฏิ บั ติ ไ ด้
เฉพาะศูนย์ควบคุมเครือข่าย (Network Operation Center)
1.2 การปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
สารสนเทศเพื่ อรองรั บงานด้ านงานทะเบีย นและการบริก าร
การศึกษา และด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ได้แก่
1.2.1 ระบบสารสนเทศงานทะเบี ย นและงาน
บริการการศึกษา เป็นระบบงานที่ครอบคลุม การให้บริการด้าน
งานทะเบียนและงานบริการการศึกษาทุกระดับการศึกษา ได้แ ก่
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และผู้ เ รี ย นโครงการ
สัมฤทธิบัตร ความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2553 –
31 มีนาคม 2554) ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
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ผลการดาเนินงาน
ระบบงาน โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี อยู่ระหว่างการเตรีย มข้อมูล
และคาดว่า จะเริ่ ม ใช้ ง านคู่ ข นานกั บ ระบบรั บ สมั ครในเดื อ น
เมษายน 2554
2) ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และผู้ เ รี ย นโครงการ
สัม ฤทธิบัต ร เริ่ม ทํา งานคู่ขนานกับระบบรับสมัครตั้ งแต่เดือ น
มกราคม 2554 และคาดว่าจะเริ่ม ใช้งานในระบบลงทะเบีย น
เรียนได้ประมาณเดือนเมษายน 2554
1.2.2 ระบบงบประมาณ พัสดุการเงินและบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เป็นระบบงานที่
พัฒนาเพื่อรองรับงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
ของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมงานของกองแผนงาน กองคลัง
และกองพัสดุ โดยเริ่มใช้ระบบงานแบบเต็มรูปตั้งแต่ต้นปี 2554
1.3 การเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพระบบบริ ก ารสารสนเทศ
มสธ. (e-Service STOU) เพื่อให้บริการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
(Intranet) ให้ใช้งานได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้นดังนี้
1.3.1 การเชื่อมเข้าสู่ระบบ Single User โดยการ
ใช้รหัสผู้ใช้งานเดียวกันในทุกระบบของ e-Service และ e-mail
เพื่อความสะดวกของผู้ ใช้งานระบบต่า งๆ และเพื่อการรักษา
ความปลอดภั ย ของระบบงานต่า งๆ ในการยืน ยัน ตั วตนของ
ผู้ใช้ งานผ่ านระบบบริ การจั ดการทรัพ ยากรเครือข่าย (Active
Directory) ได้แก่ ระบบ e-Performance ระบบ e-Meeting
ระบบ Web Studio และระบบ Leave Control System
1.3.2 การจั ดทํ าฟอร์ ม อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Form)
เพื่ อ ใช้ ง านผ่ า นระบบสารบรรณ ได้ แ ก่ แบบฟอร์ม ขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์
และแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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1.4 การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล
แบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ผลการดาเนินงาน
2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษาได้ดําเนินการ ดังนี้
2.1 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
A Tutor และ D4L+P ที่ใช้ในการจัดการเรีย นการสอนแบบ
e-Learning ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ได้
ผลิตชุด e-Learning ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ชุดวิชา ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 13 ชุดวิชา และระดับปริญญาเอก จํานวน
1 ชุดวิช า ทั้ งนี้ ได้มีการจัดการเรี ย นการสอนปฏิสัม พันธ์บ น
เครือข่ายในระดับปริญญาโท เป็นจํานวนทั้งสิ้น 50 ชุดวิชา และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 ชุดวิชา
มหาวิทยาลัยได้กํา หนดยุ ทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและ
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ของพันธกิจที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงการพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ ในแผนพัฒนา มสธ.
ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) โดยกําหนดเป็นโครงการ
ขยายโอกาสการศึ ก ษาให้ กั บกลุ่ มเป้ า หมายใหม่ ประกอบด้ ว ย
กลุ่มอาชีวะ กลุ่มผู้เรียนลักษณะพิเศษ กลุ่มองค์กร กลุ่มแรงงานและ
กลุ่มเกษตรกร โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผู้เรียนสัมฤทธิบัตรระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 74 จํานวน 3,600
คน รุ่นที่ 75 จํานวน 3,602 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 2554) รวม
2 รุ่น จํานวน 7,202 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.02 (จากเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 10,000 คน ของภาคการศึกษา)
2. นัก ศึ ก ษาโครงการกํ านั น ผู้ ใ หญ่ บ้า นตามความร่ ว มมื อ
ระหว่างกรมการปกครองกับ มสธ. ทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ 2/2553 จํานวน 2,827 คน คิดเป็นร้อยละ 171.33 (จากเป้าหมาย
1,650 คน) และลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2554 (อยู่ระหว่าง
ดําเนิ นการ) (มี เ ป้ า หมาย 1,450 คน) (รวมเป้ าหมายที่ ตั้ งไว้ ทั้ ง 2
ภาคการศึกษา 3,100 คน/)
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ผลการดาเนินงาน
3. กลุ่มองค์กรที่มีโครงการความร่วมมือกับ มสธ. จํานวน 6 แห่ง
โดยมีนักศึกษาสมัครลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2553
และภาคการศึกษาที่ 1/2554 ดังนี้
4.1 บริษัท จงสถิตย์ จํากัด มีจํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน 19 คน และนักศึกษา
สมัครใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จํานวน - คน
4.2 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต มหาชน กรุงเทพมหานคร
มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2553
จํ า นวน 3 คน และนั ก ศึ ก ษาสมั ค รใหม่ ในภาคการศึ ก ษาที่
1/2554 จํานวน 1 คน
4.3 บริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตรอเรจ เทคโนโลยี ประเทศไทย
จํากัด จ.ปราจีนบุรี มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ 2/2553 จํานวน 26 คน และนักศึกษาสมัครใหม่ ในภาคการศึกษา
ที่ 1/2554 จํานวน 5 คน
4.4 บริษัท ส.ศิลป์ (2521) จํากัด จ.นนทบุรี มีจํานวน
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน -คน
และนักศึกษาสมัครใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1/2554จํานวน - คน
4.5 โรงแรมเพนนินซูลา มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน - คน และนักศึกษาสมัครใหม่
ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จํานวน - คน
4.6 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจบุรี มีจํานวน
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน– คน
และนักศึกษาสมัครใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จํานวน - คน
5. กลุ่มเกษตรกร หลักสูตร 4 ปี จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน - คน และนักศึกษาสมัครใหม่
ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จํานวน - คน
ในรอบ 6 เดือนแรก มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ประมวลข้อมูลของนักศึกษา หัวข้อที่ 4.4 – 4.6 และข้อที่ 5 และ
จะสามารถรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือนต่อไป
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ผลการดาเนินงาน

1.5 การจัดลําดับความสําคัญของการจัด
การดํ าเนิ นการตามนโยบายของสภามหาวิ ทยาลั ย เรื่ อ งนี้
การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานให้
ความสํ า คั ญ ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากกว่ า
ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และเลื อ กรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาอยู่ในกลุ่มบัณฑิตและพัฒนาสังคม เน้นให้ ความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น มีการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมอัตราคงอยู่ของนักศึกษาให้ม ากขึ้น และลดปัญหา
การลาออกกลางคัน
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2. การดาเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
2.1 การดาเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)
สภามหาวิทยาลัยมีประเด็นการประเมินที่มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ รวม 5 เรื่อง 14 ประเด็น
ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 29 ตุลาคม 2553
1) เรื่อง การใช้ทรัพยากรร่วมระหว่าง มสธ.
กับหน่วยงานภายนอก
ประเด็ นที่ 1 เนื่อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการ ดังนี้
มหาวิทยาลัยเปิดที่ใ ช้ร ะบบการศึกษาทางไกล
1. มหาวิท ยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิร าชเป็น สมาชิก เครือ ข่า ย
มหาวิ ทยาลัยควรพิ จารณานํ าเอาเรื่ องการทํ า Uninet (สํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ความร่วมมือในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โดย Uninet ได้ให้ค วาม
เป็นยุทธศาสตร์สําคัญด้วย
อนุเคราะห์ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
ผ่านเครือข่าย Uninet เป็นหลัก นอกจากนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เ พื่อมา
ดูแลข้ อมูล จัด หาอุป กรณ์ เ ครื อข่ายอย่า งต่อ เนื่อง นับ เป็น ความ
ร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
ซอฟต์แวร์สําหรับสถาบันการศึกษา : Microsoft Campus
Agreement เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
จํากัด กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช เพื่อให้สามารถใช้งาน
ซอฟต์ แ วร์ ที่ ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งและทั นต่ อ สภาวการ ณ์
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีโดยได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้
ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. มหาวิ ทยาลั ยได้ ร่ วมมื อกั บสถานี วิ ทยุ ชุ มชนคนเกาะเกร็ ด
จั ง หวั ด นนทบุ รี ออกอากาศรายการ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งของ
มหาวิทยาลัยทางคลื่น FM 105.75 MHz วันจันทร์ถึงวันศุ กร์ เวลา
09.15-09.30 น. และ 17.15-17.35 น. โดยไม่เ สีย ค่า ใช้ จ่า ยใด ๆ
รายการที่นําไปออกอากาศ ได้แก่ รายการเก็บเรื่องเล่ากับความสุขฯ
ท่องเที่ยวทั่วไทย กฎหมายน่ารู้ สังคมน่าอยู่ สุขกับเกษตร สาระจาก
เพลงและข่าว อาหารและสุขภาพ
จํานวนประเด็น
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
ทั้งหมด 1 ประเด็น
1 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
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ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
2) เรื่อง โครงการเทียบเคียงระบบการศึกษา
ทางไกลของ มสธ. กับมหาวิทยาลัยเปิด
ชั้นนาในต่างประเทศ
ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงาน ดังนี้
โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่เ ป็น โครงการ
1. มีการจัดประชุมแบ่งงานความรับผิดชอบในการเขียน
เทียบเคียง ( Benchmark ) หรือโครงการศึกษา รายงานการวิจัย
วิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ( Best Practices )
2. มีการนําเสนอรายงานวิจัย ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย)
ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจยั
ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร และศาสตราจารย์
ดร.สมหวัง พิธยิ านุวัฒน์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
ขณะนีม้ หาวิทยาลัยกําลังเร่งรัดดําเนินการแก้ไขรายงานการ
วิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคาดว่า
จะส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนมิถนุ ายน 2554
ประเด็ น ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณา
อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรหาก
เพิ่มตัวชี้วัดเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่ทัน สมัย มีก ารเพิ่ มตั วชี้ วัด เนื่อ งจากการพัฒ นาหลั กสู ตร ที่ ทัน สมั ยและ
และ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการของ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเป็นคุณลักษณะของหลักสูตร
สังคม”
ที่ต้องดําเนินการอยู่แล้ว สําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน
ประสบกับปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ได้ค รบ
จํานวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ประเด็ น ที่ 3 การเที ย บเคี ย งสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยกําลังเร่งรัดดําเนินการแก้ไขรายงานการวิจัยตาม
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเลือกเทียบเคียงกับ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคาดว่าจะส่ง
สถาบันที่มีแนวทางการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกัน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2554
และควรมีการกําหนดคํานิยามในงานวิจัย คําว่า
“มหาวิทยาลัยเปิด” ให้ชัดเจนด้วย
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นที่ 4 มหาวิทยาลัยเปิดในต่างประเทศ
บางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงสื่อการสอน เป็น แบบ
e-Learning ทั้งหมด แต่ในกรณีมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสื่อการสอนเป็น e-Learning ทั้งหมด ไม่น่า
จะดําเนิน การได้เ นื่ องจากมี บริ บทที่ แตกต่ างกั น
มหาวิทยาลัยจะต้องทําการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แท้จริงก่อน

มหาวิทยาลัยได้มีผลวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อคอมพิวเตอร์ ของ
นักศึกษาไว้แล้ว ปรากฏว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะใน
ต่ า งจั ง หวั ด มี ค วามสามารถเข้ า ถึ ง สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ น้ อ ย
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้ e-Learning เป็น เพียง สื่ อเสริมทั้งใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโท ยกเว้ น ชุ ด วิ ช าที่ ได้ รั บความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ค อมพิวเตอร์
เป็น สื่อหลัก ซึ่ง ปัจ จุบัน นี้ภ าคการศึกษาที่ 2/2553 มีชุ ดวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาตรีที่ใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ เ ป็น สื่อหลัก นักศึกษาจํานวนมากกว่า 500 คน
ต้องทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานในระบบคอมพิวเตอร์ มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาและนักศึกษากับอาจารย์
มีก ารประเมิน ผลระหว่ า งเรี ย น ซึ่ ง ได้ รั บ รายงานอย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการว่า ได้ผลดี นักศึกษาได้เ รียนรู้หลายด้า น นอกเหนือจาก
การเรีย นรู้เ นื้อหาสาระ จะได้ข อให้ผู้เ กี่ ยวข้องทําการวิ จัยให้ไ ด้
ข้อมูลในเชิงลึกต่อไป
จํานวนประเด็น
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
ทั้งหมด 4 ประเด็น
1 ประเด็น
3 ประเด็น
- ประเด็น
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 มกราคม 2554
3) หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ.
ประเด็ น ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณา อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน
กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ซึ่ ง
นอกจากการประเมินที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์แล้ว ควร
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้ผู้รั บ
การประเมินมีส่วนร่วม มุ่งผลที่จะให้ บุค ลากรมี
การพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศ ทางและวัฒนธรรม
ขององค์กร และเพื่อให้ ผู้ประเมิน และผู้รับการ
ประเมินทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ประเด็ น ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณา อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน
องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินที่เหมาะสม
กับอัตลักษณ์และลักษณะงานของมหาวิทยาลัย
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบั ติง านของบุ ค ลากรที่ มหาวิ ทยาลั ยจะ
กําหนดขึ้นใช้ตามกรอบและแนวทางของประกาศ
ก.พ.อ.เป็นระบบการประเมินที่มีการกําหนดขึ้นใหม่
มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน ที่ยืดหยุ่น และมีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อนําปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ประเด็น ที่ 4 เห็ น ชอบให้ มหาวิทยาลัยออก
ข้อบังคับหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิร าชว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช
พ.ศ. 2554 และให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาใน
การออกประกาศฯ เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
ข้อ บั ง คั บ ฯ ที่ ไ ด้ผ่ า นความเห็ น ชอบแล้ ว และ
นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบต่อไป

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2554 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ
จํานวน 3 ฉบับ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในระดับหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง
การจัดสรรและการบริหารวงเงินงบประมาณเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในรอบการประเมินที่หนึ่งของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
3. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง
ระดับคะแนนเป็นร้อยละตามระดับผลการประเมิน
จํานวนประเด็น
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
ทั้งหมด 4 ประเด็น
1 ประเด็น
- ประเด็น
3 ประเด็น
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
4) เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน
รอบสาม (พ.ศ.2554–2558) ระดับอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหา
แนวทางหรือวิธีการให้มีส่งผ่านข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยต่อไปนี้ไปยัง สมศ.
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

1.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินของ สมศ.
ส่วนใหญ่ได้มีการกําหนดเกณฑ์การวัดเป็น ตัวเลข
และใช้ เ กณฑ์ ก ารวั ด ผ่ า นหรื อ ไม่ ผ่ า น สมศ.
ควรพิจ ารณาปรั บเกณฑ์การประเมิ น ที่ จะช่ว ย
กระตุ้ น ให้ ส ถาบั น มี ก ารพั ฒ นาและให้ โ อกาส
สถาบั น สถาบั น ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและระบบการ
ประเมิน ควรเน้นการประเมินเชิงคุณภาพให้มากขึ้น
เช่น การประเมินคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นคุณภาพของหลักสูตรและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
1.2 ตัวชี้วัดการประเมิน คุณภาพการศึกษา
บางตัวชี้วัดที่ใช้วัดคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
วิชาได้ แต่อาจใช้วัดในระดับสถาบันไม่ได้
1.3 เกณฑ์ ก ารวั ด คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต มี ห ลาย
ประเด็นที่ สมศ. สมควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์
และวิธีการประเมินเพื่อให้ผลการประเมินมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น เช่น การวัดคุณภาพบัณฑิตโดย
ใช้แบบสํารวจกลาง และกําหนดช่วงเวลาสํารวจ
ช่วงเดียวกัน เป็นต้น
1.4 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภาสถาบั น อุดมศึกษา ประเด็ น การวัดผลการ
ดําเนินงานของสภาสถาบันโดยใช้หลักธรรมาภิ บาล
น่าจะยังไม่ครอบคลุมภารกิจของสภาสถาบัน ควร
เพิ่มหลักอัตตาภิบาลที่มี 3 องค์ประกอบสําคัญคือ 1)
ความเป็นอิสระ 2) ความมีเ สรีภาพทางวิชาการ
และ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคม
จํานวนประเด็น
ดําเนินการแล้ว
ทั้งหมด 1 ประเด็น
- ประเด็น

กําลังดําเนินการ
- ประเด็น
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ยังไม่ได้ดําเนินการ
1 ประเด็น

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 25 มีนาคม 2554
5) เรื่ อ งรายงานผลก ารด าเ นิ น การจั ด ตั้ ง
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประเด็นที่ 1 ชื่อคณะกรรมการผลักดัน การ
จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ไม่ ค วรใช้ คํ า ว่ า
“ผลั กดัน การจัดตั้ ง” เนื่อ งจากมีค วามรู้สึก เชิ ง
บังคับ ควรใช้คําอื่น เช่น “พิจารณาการจัดตั้ง ”
“ศึกษาพิจารณาการจัดตั้ง” เป็นต้น
ประเด็ น ที่ 2 การคํ า นวณระยะเวลาการ
จ่ายเงินออมจากกองทุนสะสมสมทบคืนให้แก่สมาชิก
ที่จะเปลี่ยนมาสมัค รเป็ น สมาชิกกองทุน สํารอง
เลี้ ยงชีพ มหาวิ ทยาลั ยควรคํา นวณระยะเวลา
ต่อเนื่องจนถึงวันที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนใหม่
ประเด็น ที่ 3 มหาวิ ท ยาลั ย ควรจั ด ประชุ ม
บุ ค ล า ก ร โ ด ย เ ชิ ญ เ จ้ า ห น้ า ที่ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะนายทะเบียนกองทุน
สํารองเลี้ย งชีพ มาเป็น วิทยากรให้ ค วามรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัค ร
เป็นสมาชิกกองทุนใหม่
ประเด็นที่ 4 มหาวิทยาลัยอาจเชิญสถาบัน
การเงินหรือผู้เชี่ยวชาญในการบริหารการเงิน มา
บรรยายให้ค วามรู้เ กี่ย วกับนโยบายการบริหาร
เงิน กองทุ น และแนวทางการลงทุน ของกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพที่มีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัย ได้มีปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการผลักดัน การ
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพแล้ว ตามคําสั่ง มสธ. ที่ 1168/2554
ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
มหาวิท ยาลั ย จะคํ านวณการจ่า ยเงิ น ออมจากกองทุน เงิ น
สมทบคืน ให้แก่ส มาชิกที่จะเปลี่ยนมาสมัค รเป็น สมาชิ กกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพจะคํานวณระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวัน ที่สมัค รเป็น
กองทุนใหม่ต่อไป
มหาวิทยาลัยได้ประชุมบุคลากรเพื่อบรรยายและตอบข้อสงสัย
เรื่องการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวัน ที่ 1 เมษายน 2554
ณ ห้ อ งปร ะชุ ม วิ ท ย ทั ศ น์ โดย เ ชิ ญ เ จ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งา น
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็น
วิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ ได้ส่งเอกสารการ
บรรยายการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตารางเปรียบเทียบกองทุน
สะสมสมทบกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์เวียนแจ้ง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเวียนบุคลากรในหน่วยงานทราบ
มหาวิทยาลัยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพได้กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นแนวในการดําเนินการ ดังนี้
1. (ร่าง) ข้อบังคับกองทุน
2. คัดเลือกผู้จัดการกองทุน
3. ทําสัญญาจ้างผู้จัดการกองทุน
4. เลื อกประเภทของกองทุน ว่า จะเป็ น กองทุน เดี๋ ยวหรื อ
กองทุนร่วม (ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินของกองทุน)
5. กํ าหนดนโยบายการลงทุน ของกองทุน สํารองเลี้ย งชี พ
6. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้จัดการกองทุนนําไป
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จํานวนประเด็นทั้งหมด
4 ประเด็น
รวมจานวนประเด็น
ทั้งสิ้น 14 ประเด็น

ผลการดาเนินงาน

จดทะเบียนกองทุนกับ ก.ล.ต.
7. นําเงินที่สมาชิกแจ้งโอนจากกองทุน เงิน สะสมสมทบเข้า
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
8. นําเงินสะสมที่ได้จากสมาชิกและเงินสมทบที่ได้จาก
มหาวิทยาลัยเข้ากองทุน สํารองเลี้ยงชีพเป็น ประจําเดือน ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
9. กําหนดแบบใบสมั ค รสมาชิกใหม่ และวิธี การยื่น สมัค ร
ซึ่งควรทําให้เสร็จก่อนวันจดทะเบียนกองทุน
10. ก่อนวันที่ผู้จัดการกองทุนยื่นขอจดทะเบียนยังสามารถ
ส่งใบสมัครเข้ากองทุนฯ ได้ โดยยื่นใบสมัครได้ที่กองคลังตามแบบ
ใบสมัครเดิมที่กองคลังเวียนแจ้ง
11. ผู้ประสงค์จะสมัค รสมาชิกใหม่ต้องยื่ น ใบสมัค รตามที่
คณะกรรมการกองทุน ฯ กําหนดแบบและยื่น ได้ที่ค ณะกรรมการ
กองทุนฯ โดยตรง
12. สมาชิกกองทุนเงินสะสมสมทบซึ่งแจ้งเลือกว่าขอคืน เงิน
ทั้งหมด กองคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิก
13. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
4 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
ดาเนินการแล้ว
กาลังดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
7 ประเด็น
3 ประเด็น
4 ประเด็น
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

2.2 การดาเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553)
สภามหาวิทยาลัยมีประเด็นการประเมินที่มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ รวม 7 เรื่อง 11 ประเด็น
ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
1) เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน
เนื่องจากโครงการสัม ฤทธิบัตรเป็นการนําชุดวิชาที่เปิดสอนตาม
โครงการสัมฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการ หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษามาเปิดโอกาสให้ผู้เรีย นที่สนใจ ศึกษา
พั ฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาวิ ช า/ชุ ด วิ ช า ให้ เป็นรายชุดวิชา ในการพัฒ นาและปรับ เปลี่ย นเนื้อหา/ชุดวิชาเหล่านั้น
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถดําเนินการได้
ทั้งนี้ สภาวิชาการได้มอบหมายให้สาขาวิชาพิจารณาชุดวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตรเดิม ก่ อนปรับ ปรุงหรือหลักสู ตรที่ปิดสอนแล้ว และมี
เนื้อ หาไม่ ทัน สมัย เพื่อ นํา ออกจากรายการชุด วิช าที่ เปิด ในโครงการ
สัมฤทธิบัตร
มหาวิ ท ยาลั ย ไ ด้ จั ด ป ระชุ ม ห ารื อ การจั ด ห ลั ก สู ต ร สํ า หรั บ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งในการประชุม 1 ครั้ง ได้มีการพิจารณาถึงหลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการไว้ด้วย

จํานวนประเด็นทั้งหมด
1 ประเด็น

ดําเนินการแล้ว
- ประเด็น

2) เรื่อง ขอกาหนดชื่อเรื่องวาระการประชุม
เชิงนโยบายในการประชุมครั้งต่อไป
(การพัฒนาสื่อดิจิตัลเข้ามาทดแทนสื่อประเภทอื่น)
(ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 30 เมษายน 2553)
ประเด็นที่ 1 ในปั จจุบั นมหาวิท ยาลั ย ได้ มี
การพัฒนาสื่อดิจิตัลเข้ามาทดแทนสื่อประเภทอื่นมาก
ขึ้ น แต่ ที่ ประชุ ม เห็ นว่ า วิ ทยุ แ ละโทรทั ศน์ เป็ นสื่ อ
ที่นักศึกษาและประชาชนส่ วนใหญ่เข้าถึงง่ายอย่าง
กว้างขวาง จําเป็นต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ยจึงควรวางแผนเพื่อผลักดันให้มีช่ องวิท ยุ
โทรทัศน์ เพื่ อใช้ เป็น เครื่องมือ ในการจั ดการเรีย น
การสอน

จํานวนประเด็นทั้งหมด
1 ประเด็น

กําลังดําเนินการ
- ประเด็น

ยังไม่ได้ดําเนินการ
1 ประเด็น

มหาวิทยาลัยมีการผลักดันให้มีช่องวิทยุโทรทัศน์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอน ได้ดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และ
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิท ยุแ ละโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา และส่งเรื่องไปที่กองพัสดุเพื่อดําเนินการประกวดราคาจัดหาผู้ให้
บริ การเช่าช่องสั ญญาณ ในปีงบประมาณ 2554 ในวงเงิน 5 ล้า นบาท
โดยคาดว่าจะสามารถจัดหาผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณและออกอากาศ
ช่องวิทยุโทรทัศน์ใหม่ในไตรมาสสุดท้าย
2. จัดทําร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ผลิตรายการวิท ยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
สําหรับรองรับช่องออกอากาศทีจ่ ะเกิดขึ้นมาใหม่ด้วย โดยใช้เงินงบประมาณปี
2554 ในวงเงิน 5 ล้านบาทสําหรับจ้างผลิตรายการในช่วงไตรมาสสุดท้าย

ดําเนินการแล้ว
1 ประเด็น

กําลังดําเนินการ
- ประเด็น
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ยังไม่ได้ดําเนินการ
- ประเด็น

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

นัดพิเศษประจาปี พ.ศ.2553 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2553
3) เรื่อง ผลการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ประจาปี พ.ศ.2552
ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผน อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน
พัฒ นาบุ ค ลากรโดยเฉพาะการเตรีย มความ
พร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อทดแทนบุคลากร
ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งบุคลากรสายวิชาการ
และสายอื่นๆ และควรกําหนดให้มีมาตรการ จูง
ใจให้คนเก่งไม่ละทิ้งองค์กร
ประเด็ นที่ 2 มหาวิท ยาลั ยควรกํ าหนด
มหาวิ ทยาลั ยโดยสถาบั น วิ จั ยและพั ฒนาได้ ดํ าเนิ น โครงการ
ยุท ธศาสตร์ ใ นการส่ ง เสริม สนั บ สนุน การตั้ ง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่เปิดโอกาสให้อาจารย์จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
หน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Unit Excellence) เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ปั จ จุ บั น มี จํ า นวน 13 ศู น ย์
ตามความสนใจของคณาจารย์อย่างหลากหลาย แบ่ งเป็ น ศู น ย์ที่ สั งกั ด สาขาวิ ชาจํ านวน 7 ศูน ย์ และศู น ย์ ที่ สัง กั ด
หรืออาจสนับสนุน ให้แต่ละสาขาวิชามีการเน้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 6 ศูนย์ คาดว่าอาจารย์ที่ดําเนิน งาน
การสอนวิชาเอกให้มีความโดดเด่นแตกต่างจาก ศูนย์วิจัยฉพาะทางดังกล่าวจะได้นําองค์ค วามรู้ที่พัฒนาขึ้น มาใช้ใน
สถาบัน การศึกษาอื่น ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นแนวทาง การจัด การเรียนการสอนและสร้างชื่อเสี ยงให้ แก่มหาวิทยาลัยได้
หนึ่งที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
แนวทางหนึ่ง
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
2 ประเด็น
1 ประเด็น
- ประเด็น
1 ประเด็น
4) เรื่อง ร่างแผนการปฏิบัติงานของ
สภามหาวิทยาลัยประจาปี
พ.ศ.2552 - 2553
ประเด็น ที่ 1 มหาวิ ทยาลั ยควรพิจารณา
มหาวิทยาลัยได้นําความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน
นําเอาความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ ปัจจุบั น มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรู ปแบบการบริการให้มี ค วาม
ในปัจจุบันมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรูปแบบการ หลากหลาย ดังนี้
บริการให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะระบบที่
1. สํานักคอมพิวเตอร์ ได้จัดซื้อ อุปกรณ์เ ครือข่ายและเครื่อ ง
เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่ กว้างขวางเข้าถึงได้ คอมพิวเตอร์ PC Server เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้าน
ง่าย เช่น การให้ การบริ การศึ กษาด้ วยหนั งสื อ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการบริการข้อมูลสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เนต เป็นต้น ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลต่าง
ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Server ที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านทาง Web Site ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
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ให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Wireless LAN) บริ ก ารเครื อ ข่ า ย
ระยะไกลผ่ า นชุ ม สายโทรศั พ ท์ (Dial-up) และจากเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เ น็ตผ่านระบบเครือข่ ายเฉพาะภายในองค์กร (SSL-VPN)
และการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ Virtualization เข้ามาสนับสนุน
งานทางด้านปฏิบัติการให้มีเสถียรภาพสูงขึ้น
2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพัฒนาการให้บริการการศึกษาที่หลากหลายผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th รูปแบบ STOU Online
ซึ่งประกอบด้วย e-Learning ,TV Online, Radio Online, Media
on Demand , m-Learning และ e-Tutorials นอกจากนี้ยังให้บริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในบางชุดวิชาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. สานักบรรณสารสนเทศได้มุ่งพัฒนาระบบการให้บริก าร
ห้อ งสมุดและสารสนเทศเพื่ อ การศึก ษาค้นคว้าของนัก ศึ ก ษาที่
หลากหลาย และสนองระบบการศึก ษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
โดยมี web portal คือ http://library.stou.ac.th ทั้ งนี้ สามารถ
จาแนกประเภทของบริการดังกล่าวได้ ดังนี้
3.1 บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ebooks
ได้แก่
3.1.1 ebrary eBooks
3.1.2 F.A. DAVIS eBooks
3.1.3 World Scientific eBook
3.1.4 Hart Publishing eBooks
3.1.5 SpringerLink eBooks
3.1.6 ScienceDirect eBooks
3.1.7 NetLibrary eBooks
3.1.8 Grolier Online
3.1.9 Thai eBooks
3.1.10 Digital Library Collections ซึ่งเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักบรรณสารสนเทศ ได้แก่
1) หนังสือในโครงการนนทบุรีศึกษา จํานวน
8 เรื่อง
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2) เอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชา
ของมหาวิทยาลัย ฉบับก่อนการปรับปรุงครั้งล่าสุด (superseded
edition)
3.2 บริ ก ารค้ น ฐานข้ อ มู ล ทางวิ ช าการผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยฐานข้อมูลทางวิชาการใน
ที่นี้หมายถึงฐานข้ อมูลเอกสาร หนังสือ วิทยานิพ นธ์ รายงานทาง
วิชาการ รายงานวิจัย ฯลฯ ดังนี้
3.2.1 Thai Digital Collection (TDC): ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร งานวิจัย และหนังสือหายาก
3.2.2 ABI/INFORM
3.2.3 Academic Search Premier
3.2.4 ACM Digital Library
3.2.5 American Chemical Society Journal (ACS)
3.2.6 Computer & Applied Sciences Complete
3.2.7 Dissertation Fulltext
3.2.8 Education Research Complete
3.2.9 EMERALD eJournal
3.2.10 H.W. Wilson
3.2.11 IEEE/IET Electronic Library (IEL)
3.2.12 ISI Web of Science
3.2.13 Journal Citation Reports
3.2.14 Kluwer Arbitration: ฐานข้อมูล
ด้านอนุญาโตตุลาการ
3.2.15 Matichon e-Library Newsclip online
3.2.16 Mosby’s Nursing Consult
3.2.17 ProQuest Dissertations & Theses
3.2.18 ScienceDirect
3.2.19 SpringerLink eJournal
3.3 บริการค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
โดยเอื้อให้สามารถค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
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จํานวนประเด็นทั้งหมด
1 ประเด็น

ผลการดาเนินงาน

3.4 บริการติดต่อส่อสารและแจ้งข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
3.4.1 การติดต่อสื่อสารผ่านทาง web portal อย่าง
ต่อเนื่ อง เช่น เวลาเปิ ด -ปิด ห้องสมุด ฐานข้อมู ลใหม่ นิ ทรรศการ
ออนไลน์ใหม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดลองประชาสัมพัน ธ์และ
สื่ อ สารกิ จ กรรมห้ อ งสมุ ด ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ได้ แ ก่
Facebook และ Twitter
3.4.2 การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุด
1) รายชื่อทรัพยากรห้องสมุดตามสาขาวิชา
2) รายชื่อวารสาร
3) สารบัญวารสารภาษาอังกฤษ
4) สารบัญวารสาร มสธ.
5) รายชื่อทรัพยากรห้องสมุดใหม่ ได้แก่ หนังสือ
วารสาร และโสตทัศนวัสดุใหม่
3.5 บริการอื่นๆ เช่น
3.5.1 บริการทรัพยากรสารสนเทศสํารอง
(e-Reserved collection) โดยมุ่งเน้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ได้นําไฟล์ทรัพยากรสารสนเทศในระบบดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานัน้ ๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรประกอบการ
ศึกษาได้ เช่น บทความวารสาร บทความในหนังสือ เป็นต้น
3.5.2 บริ ก ารนิ ท รรศการออนไลน์ เพื่ อ เผยแพร่
สารสนเทศที่น่าสนใจในรูปนิทรรศการออนไลน์แก่ผู้สนใจทั่วไป เช่น
ศิลปินแห่งชาติประจําปี 2553 สาขาวรรณศิลป์ ลายนิยมซึ่งเป็น ลาย
วิจิตร บนเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีที่ใช้เป็นตราประจําจังหวัดนนทบุรี
จนปัจจุบัน เป็นต้น
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
1 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
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5) เรื่อง ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
เรื่องการลดจานวนนักศึกษาออกกลางคัน
(ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 30 กรกฎาคม 2553)
ประเด็ นที่ 1 มหาวิท ยาลั ยควรสํ ารวจ
มหาวิทยาลัยได้มคี ณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน
ข้อมูลนักศึกษาที่ออกกลางคัน โดยการจําแนก ทีเ่ กี่ยวข้องและผู้แทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ดําเนินการในการแยกแยะ
แต่ละกลุ่มให้ชัดเจน เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ ปัญหาจากงานวิจัยที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอโครงการวิจยั
ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดบริการให้ตรงกับความ เป็นการวิจัยสถาบันในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
ต้ อ งการของนั ก ศึ กษาแต่ ล ะกลุ่ ม เช่ น กลุ่ ม ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยจะได้ข้อมูลที่เ ป็น ประโยชน์ต่อการดําเนิน การ
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเดียวกัน และกลุ่มอายุ ต่อไป
ของนักศึกษา เป็นต้น
ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเรียนชุดวิชาต่างๆ เพื่อ
นํามาวางระบบสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา
ให้เรียนรู้และทําความเข้าใจเนื้อหาในชุดวิชาที่
เรียนได้ง่ายขึ้น
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
2 ประเด็น
- ประเด็น
2 ประเด็น
- ประเด็น
ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 27 สิงหาคม 2553
6) เรื่อง แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สภามหาวิ ท ยาลั ย มอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดําเนินการให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อแก้ไขปัญหา
และนําผลการวิจั ยไปใช้ป ระกอบการพั ฒนา
แล ะ จั ด ว าง ร ะบ บ งา น เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐ ขอให้ดําเนิน การโดยเร่งด่วนเพื่อให้
ทั น การใช้ ป ระกอบการ พิ จ าร ณาจั ด วาง
ระบบงานเพื่อ รองรั บการเปลี่ย นสถานภาพ
มหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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ประเด็นที่ 1 รายได้ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับจากมหาวิทยาลัยต่อเดือน ทั้งส่วนที่เป็น
เงินเดือนประจําและค่าตอบแทนอื่นๆ

ประเด็นที่ 2 การกําหนดเกณฑ์ภ าระงานของ
อาจาร ย์ ให้ เ ห ม าะ สม กั บ ลั กษณะ งานข อง
มหาวิทยาลัย
ประเด็ นที่ 3 เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
หลั กเกณฑ์ การเลื่ อนตํ าแหน่ งทางวิ ช าการของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการโดยมอบให้ฝ่ายวิจัย สถาบัน สถาบันวิจัย
และพั ฒ นาเก็บ รวบรวมศึก ษาข้ อ มูล เกี่ย วกับ รายได้ ใ นเบื้ องต้ นของ
บุคลากรสายวิชาการที่ไ ด้รับ จากมหาวิ ท ยาลัย ต่อ เดือน ทั้งส่วนที่เป็ น
เงินเดือนประจําและค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
ทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินสวัสดิการอื่น ๆ ที่ได้รับในแต่ ละ
เดือนมีรายได้ต่ําสุดถึงสูงสุด อยู่ในช่วงตั้งแต่ 17,928.13 – 78,498.30 บาท
และได้นําเสนอข้อ มูลฉบับ ร่ างในที่ป ระชุ ม ประสานนโยบายและ
มอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณาประกอบการพัฒ นาและ
วางระบบงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยและศึกษาทําวิจัย
สถาบันต่อไป
หมายเหตุ: รายได้ที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ ยังไม่ครอบคลุม ถึงค่าตอบแทน
อื่น ๆ เช่น การเขีย นชุ ด วิ ช า การสอนเสริ ม การออกข้ อสอบ การ
ตรวจข้อสอบ และการปฏิบัติราชการสอบ เป็นต้น
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างทดลองใช้กรอบภาระงานอาจารย์ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบประเมิน ต.ค. 53 - มี.ค. 54 โดยใช้
เกณฑ์ภาะงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาทบทวนรู ป แบบเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคํ า สอนที่ สกอ.กํ า หนดให้ ใ ช้ ใ นการ
ประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
3 ประเด็น
1 ประเด็น
ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 24 กันยายน 2553
7) เรื่อง แผนแม่บทผังกายภาพของมหาวิทยาลัย

กําลังดําเนินการ
2 ประเด็น

ยังไม่ได้ดําเนินการ
- ประเด็น

ประเด็ นที่ 1 เห็ น ชอบในหลั ก การมอบให้ อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการในเรื่องการจัดหาที่ดินที่
ติ ดกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ เ สนอเพื่ อรองรั บ การ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต

จํานวนประเด็นทั้งหมด
1 ประเด็น
รวมจานวนประเด็น
ทั้งสิ้น 11 ประเด็น

ดําเนินการแล้ว
- ประเด็น
ดาเนินการแล้ว
4 ประเด็น

กําลังดําเนินการ
- ประเด็น
กาลังดาเนินการ
4 ประเด็น

ยังไม่ได้ดําเนินการ
1 ประเด็น
ยังไม่ได้ดาเนินการ
3 ประเด็น
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ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

3. การดาเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจาของ
สภามหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)
3.1 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มีมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบาย มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 2 เรื่อง 3 ประเด็น
ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553
เรื่อง รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และ
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี
(รายการเงินอุดหนุนและ
มหาวิทยาลัย ได้จัดทําตารางสรุปจํานวนเงิน และสัญญาที่
ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบบัญชี)
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว มี
ประเด็นที่ 1 มหาวิท ยาลัย ควรมีการ การเบิกจ่ายและคงเหลือวิเคราะห์เปรีย บเทีย บเป็นร้อยละ ตาม
จัดทําตารางสรุปจํานวนเงิน และสัญญาที่สภา บันทึกที่ ศธ 0522.01(02)/6056 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และ
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักการกันเงินไว้เบิก ได้ นํา เสนอที่ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัย ในการประชุ ม ครั้ง ที่
เหลื่ อมปี แ ล้ ว มี ก ารเบิก จ่ ายและคงเหลื อ 9/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553
เท่าใด และวิเคราะห์เปรีย บเทีย บเป็นร้อ ย
ละ
จํานวนประเด็น
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
ทั้งหมด
1 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
1 ประเด็น
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
เรื่อง รายงานงบการเงินรวมประจาปี
2553
(ยังไม่ผ่านการรับรองจากผู้สอบ
อยู่ระหว่างดําเนินการโดยกองคลังได้ประชุม หารือกับสํานัก
บัญชี)
บริการการศึกษา เพื่อศึกษาการจัดเก็บข้อมูลวัสดุการศึกษา และ
ประเด็นที่ 1 ในงบแสดงฐานะการเงิน ให้สํานักบริการการศึกษาส่งข้อมูลวัสดุก ารศึกษาคงเหลือให้กอง
รายการสิ น ค้ าและวั ส ดุ ค งเหลื อ ไม่ มี ก าร คลัง โดยจะบันทึกรายการที่เป็นวัสดุการศึกษาคงเหลือที่สํานัก
บันทึกวั สดุการศึกษาคงเหลือที่สํา นักพิม พ์ บริการการศึกษาเป็นทรัพย์สินใน ปี 2554
เนื่ อ งจากรายการที่ เกิ ดขึ้ นจะบั นทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายงวดที่ซื้อ จึงมอบให้กองคลังจัดทํางบ
การเงินที่แสดงรายการสินค้า และวัสดุคงเหลือ
ให้ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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ผลการดาเนินงาน

ประเด็นที่ 2 ในระบบบัญ ชี ต้น ทุ นหน่ ว ย
บริการรูปแบบพิเศษ เช่น สํานักพิม พ์ หรือศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย
การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วในอนาคต โดยการ
จัดเป็นวาระพิเศษ หรือการจั ดทํา วิจัย ในเรื่อ ง
ดังกล่าว
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
2 ประเด็น
- ประเด็น
รวมจานวนประเด็น
ดาเนินการแล้ว
ทั้งสิ้น 3 ประเด็น
1 ประเด็น

กําลังดําเนินการ
2 ประเด็น
กาลังดาเนินการ
2 ประเด็น
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ยังไม่ได้ดําเนินการ
- ประเด็น
ยังไม่ได้ดาเนินการ
- ประเด็น
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ผลการดาเนินงาน

3.2 คณะกรรมการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มีมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิง
นโยบาย มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 6 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 การจัดทําสถิติผู้ดํารงตําแหน่ง
มหาวิทยาลัยได้จัดทําสถิติผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ กิ น 10 ปี และสถิ ติ เกิน 10 ปีขึ้นไป และจํานวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้ขอกําหนดตําแหน่ง
จํานวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้ขอกําหนดตําแหน่ง ทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการ
ทางวิชาการ
หาแนวทางให้ผู้ขอมีการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อนําไปสู่การขอ
กํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น โดยนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
5/2553 วันที่ 11 ตุลาคม 2553 และครั้งที่ 6/2553 เมื่อวัน ที่ 13
ธันวาคม 2553
ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการสอนของผู้
มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาปรั บ แก้ ไ ขประกาศคณะกรรมการ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ โดยกําหนดให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ต้ องมี ผลการประเมิน ผลการสอนทางไกล ต้อ งได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 โดยนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่
6/2553 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553
ประเด็นที่ 3 การ จั ด กิ จ กร ร มแน ะแน ว
มหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการ “การสร้างงานวิชาการในการขอ
ทางการ ขอกํ า หน ดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” ต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ประจําปี 2554
ทางวิชาการเพื่อพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวัน ที่
7 กุมภาพันธ์ 2554
ประเด็นที่ 4 การขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทาง - จานวนผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่ง (ต.ค.53 – มี.ค. 54) ดังนี้
วิชาการของคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย
รองศาสตราจารย์
จํานวน 2 ราย
ศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย
- พิจ ารณาเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ยเพื่อ อนุมั ติแ ต่ง ตั้งให้ ดารง
ตาแหน่ง ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย
รองศาสตราจารย์
จํานวน - ราย
ศาสตราจารย์
จํานวน 2 ราย
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- พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อไม่อนุมัติแ ต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน - ราย
รองศาสตราจารย์
จํานวน - ราย
ศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย
ประเด็นที่ 5 กา ร ป ร ะ ชุ ม ตั ด สิ น ผ ล ก า ร
คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการกํ า หนดให้
พิจารณาของผู้ ทรงคุณ วุฒิป ระเมิน ผลงานทาง ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการประชุม ตัด สิน ผลการ
วิชาการ
พิจารณาในทุกตําแหน่ง
ประเด็นที่ 6 ระยะเวลาในการดําเนิน การขอ
เฉลี่ยระยะเวลาดําเนินการประมาณ 8 – 12 เดือน
กําหนดตําแหน่ง
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
6 ประเด็น
6 ประเด็น
- ประเด็น
1 ประเด็น
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3.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย มีมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระ
เชิงนโยบาย การมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 7 เรื่อง 22 ประเด็น
ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553
เรื่อง แผนปฏิ บั ติ ราชการมหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ย ธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ)
ประเด็นที่ 1 ขอให้กองแผนงานปรับรูปแบบ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองแผนงานได้ ดํ า เนิ น การปรั บ รู ป แบบ
เกี่ยวกับเอกสารแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย เกี่ยวกับเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ ดังนี้
พ.ศ. 2554 และนํา เสนอสภามหาวิทยาลั ยในการประชุมครั้ง ที่
1. การสรุ ป ส่ ว นที่ 1 การเชื่ อ มโยงกั น 8/2553 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ระหว่างแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25532557) สู่แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ยั งวางหั วข้ อไม่ เชื่ อมโยงกัน ระหว่ าง
แผน โครงการ ผลผลิตนโยบาย ที่จะสะท้อนให้เห็น
ว่ าเชื่ อมโยงกั บ แผนหลั กอย่ างไร สอดคล้ องกั บ
นโยบายหรือไม่ และตอบสนองตามภารกิจอย่างไร
เช่น หน้า (3) ช่องที่ 3 ควรเป็น ข้อมูลโครงการ
ช่องที่ 4 ควรเป็ น ผลผลิ ต และช่ องที่ 6 ไม่ ใช่ ตั ว
ผลผลิต แต่เป็นตัวโครงการ
2. การสรุปส่วนที่ 2 แผนการปฏิบัติงานยัง
สรุปขัดแย้งกันระหว่างภารกิจประจําแผนปฏิบัติงาน
และแผนยุ ทธศาสตร์ ควรแยกค่ าเป้ าหมายและ
ตัวชี้วัดออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 ภารกิ จประจํ า และ ส่วนที่ 3 แผนตาม
ยุทธศาสตร์
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
1 ประเด็น
1 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
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เรื่อง แผนตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
ประเด็นที่ 1 ขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ไปดําเนินการปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบและ
ติดตามผล ดังนี้
1. ควรรวม ข้อ 1.1 การตรวจสอบทาง
การเงิน (Financial Auditing) และ ข้อ 1.2
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ (Compliance Auditing) รวมเป็น
หัวข้อเดียวกัน และควรเพิม่ หน่วยงานที่ต้องทํา
การตรวจสอบและติดตามผล
2. ข้อ 1.4 การตรวจสอบการบริหารและ
การปฏิบัติงาน (Management and Operation
Auditing) ควรเพิ่มหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบอีก
2 หน่วย คือ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่
3. ข้อ 1.8 การติดตามผลการตรวจสอบใน
ปี พ.ศ. 2553 และบริการให้คําแนะนําแก่
หน่วยรับตรวจ จากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา
ควรแก้ไขข้อความเป็น การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ
ในปี พ.ศ. 2553 และบริการให้คําแนะนําแก่
หน่วยรับตรวจจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา
ประเด็นที่ 2 ขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ไปดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง งานด้ า นการบริ ห าร
หน่ ว ยงานตามที่ ไ ด้ รั บ มอบจากมหาวิ ท ยาลั ย
เนื่องจากเป็น งานบริหารภายในหน่วยงานและ
เป็ น งานที่ ทุ ก หน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ ง
ดําเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น ควรแก้ไขข้อความเป็ น
“งานด้านการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน”

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบและติดตามผล ดังนี้
1. รวมการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) และ
การ ตร วจสอบการ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเ บี ย บและข้ อ บั ง คั บ
(Compliance Auditing) ของข้อ 1.1 กับ 1.2 ไว้ในหัวข้อเดียวกัน
โดยมีหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบ รวมเป็น 3 หน่วยงาน
2. เพิ่มการตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงาน
(Management and Operation Auditing) จํานวน 2 หน่วยงาน
คือ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่
3. ปรับหัวข้อ 1.8 เป็น “การติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา”

มหาวิท ยาลัย โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดําเนินการ
ปรั บปรุง จากหั วข้ อ “งานด้ านการบริห ารหน่ว ยงานตามที่
ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัย” เป็นหัวข้อ “งานด้านการบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประเด็นที่ 3 ขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยหน่ ว ยตรวจสอบภายในได้ ดํ า เนิ น การ
ไปดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง งานด้ า นการพั ฒ นา ปรับ ปรุง โดยปรับ เปลี่ ยนภาระงาน จาก “การพัฒ นาส่งเสริ ม
บุคลากร ระบบงาน และฐานข้อมูลของหน่วยงาน สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจมีระบบบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน
ควรการพั ฒนา ส่ง เสริม สนับสนุน ให้หน่วยรั บ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดให้มีเ ครือข่ายการควบคุม
ตรวจมีระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในทีม่ ี ภายในของหน่ ว ยรั บ ตรวจ เพื่อ ประสานงานกั บที ม ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดให้มีเ ครือข่าย ภายใน” เป็นหัวข้อ “การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยรั บ
การควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยรั บ ตรวจ เพื่ อ ตรวจมี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสานงานกั บที มตรวจสอบภายใน ซึ่ ง เป็ น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดให้มีเครือข่ายการควบคุมภายใน
โครงการที่ ดี ซึ่ งจะทํ าให้ มี เ ครื อข่ า ยมาช่ วยงาน และการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อประสานงานกับ
ตรวจสอบภายในเพิ่มได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้น ควร ทีมตรวจสอบภายใน” และปรับระยะเวลาการดาเนินงานในแผน
มีการปรับเวลาการดําเนินงานในแผนให้มี ร ะยะ จาก 1 วัน เป็น 3 วัน
เวลามากขึ้น เพื่อให้มีเ วลาเพี ยงพอในการสร้าง
กลไกและแนวทางในการดําเนินงาน
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
3 ประเด็น
3 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553
เรื่อง การประเมิ น ตนเองของหน่ ว ยตรวจสอบ
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประเด็นที่ 1 การรายงาน การประเมิ น
กรมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนดให้ ห น่ว ยตรวจสอบภายในมี ก าร
ตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรมีตาราง ประเมินตนเองปีละครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ
สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองย้อนหลัง พ.ศ. 2554 จึงยังไม่ถึงรอบการประเมิน ดังนั้น จะนําข้อเสนอแนะ
ประมาณ 2 ปี เพื่ อ จะได้ เ ห็ น พั ฒ นาการการ ของคณะกรรมการติดตาม ไปทําการปรับปรุงในรอบการประเมิน
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ครั้งต่อไป
ประเด็นที่ 2 ควรรายงานผลการประเมิ น
มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในรอดําเนินการพร้อม
ของแนวทางปฏิบัติที่ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ 3 ลงมา กับประเด็นที่ 1
ว่าเกิดจากสาเหตุ อะไร และจะมีแ นวทางที่จ ะ
นําไปสู่การพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างไร
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
2 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
2 ประเด็น
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง แนวท างก ารป ระเ มิ นผู้ บ ริ ห ารโ ดย
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง
(ตัวบ่งชี้ สมศ. 13)
คณะกรรมการติ ด ตามฯ ได้ ม อบให้ ศู น ย์
ศูน ย์ ประสานงานการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาได้เ สนอ
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษารับไป สภามหาวิ ทยาลั ย ในการประชุม ครั้ ง ที่ 3/2554 เมื่ อ วัน ที่ 25
พิจารณาดําเนินการ จํานวน 2 ประเด็น ดังนี้
มีนาคม 2554 พิจารณา และสภามหาวิทยาลัยมีมติเ ห็น ชอบให้ใช้
ประเด็นที่ 1 ควรหารื อกั บ สมศ.เพื่ อ ขอ คะแนนผลประเมิน การปฏิบัติร าชการตามคํา รับรองการปฏิบั ติ
คําอธิบายที่ชัดเจนในข้อมูลประกอบการประเมิน ราชการของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น คะแนนการประเมิ น ผลการ
ในข้ อ 1 ถึ ง ข้ อ 5 เนื่ องจากคํ าอธิ บ ายสั บ สน บริหารงานผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และ
ระหว่ างการประเมิ น ผู้ บริ หารสถาบั น หรื อการ ให้ ใ ช้ ผ ลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
ประเมินสภาสถาบัน และหารือการนําแนวทาง มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิท ยาลัย มาใช้ กับการประเมิน ตั วชี้วั ด ประกอบด้วย
ดังกล่าว
ประเด็นที่ 2 ควรนําผลการหารือกั บ สมศ.
ตามข้อ 1 มาพิจารณา และนําปรึกษากับอธิการบดี
ซึ่ ง มี อํ า น าจ ในการ ประเมิ นผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย หากอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรขอความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้
มอบหมายให้ค ณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และ ปร ะ เ มิ น ผลเ ป็ น ผู้ ปร ะ เ มิ น ผู้ บ ริ หา ร
มหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ การประเมิ น อธิ ก ารบดี
ก็สามารถทําได้ หรืออาจตั้งคณะกรรมการอีกชุด
หนึ่งเพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ดูแลระบบการประเมิน
ดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ก็สามารถทําได้
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
2 ประเด็น
2 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 (ต่อ)
เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสาร
การเรียนการสอนล่าช้า
ค ณะกร ร มการ ติ ด ตา มฯ ได้ มอบใ ห้
มหาวิ ท ย าลั ย รั บ ข้ อ เสนอแนะไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ จํานวน 6 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ค ว ร สํ า ร ว จ ส ภ า พ ก า ร ณ์
มหาวิทยาลัยได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
ปั จ จุ บั น ของการผลิ ต /ปรั บ ปรุ ง ชุ ด วิ ช าภาค ตรวจสอบและประเมิน ผลงานทั้ง 6 ประเด็น ไปหารือในการจัด
การศึ ก ษาที่ 1/2554 และ 2/2554 และเชิ ญ ประชุ ม กั บ ประธานกรรมการผลิ ต ชุ ด วิ ช าบรรณาธิ ก ารและ
ประธานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเพื่อ กรรมการผลิตชุดวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2554 เมื่อ
หาแนวทางเร่งรัดการผลิต และปรั บปรุ งชุด วิช า วันที่ 15 มีนาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมประชุม 58 คน ผลการหารือได้
ของภาคการศึกษาที่ 1/2554 และ 2/2554 ให้ ข้อสรุปดังนี้
ทันเวลา
1. มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญปัญหาในเรื่องนี้และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
2. ควรมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ประเด็นที่ 2 ควรมีจัดทํา Study Guide แนะ คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา
แนวการเรียนการสอน สรุปประเด็นสํ าคัญ และ
3. ควรร่วมกันกาหนดมาตรการติดตาม เร่งรัด และระดม
จั ดทํ าแบบทดสอบ เพื่ อให้ นั ก ศึ กษาได้ ใช้ เ ป็ น สรรพกาลังดําเนินการแก้ปญั หากรณีผู้เขียนคืนหน่วย
แนวทางในการศึกษา
4. ในกรณีทผี่ ลิตและปรับปรุงชุดวิชาแล้วเสร็จไม่ทันควร
ประเด็นที่ 3 ควรมีการวิเคราะห์ต้นเหตุของ พิจารณานาเนื้อหาวิชาที่ใช้อยู่เดิมมาใช้ต่อไป
ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและปรับปรุงชุดวิชาโดย
5. ควรมีมาตรการจูงใจสาหรับชุดวิชาที่แล้วเสร็จก่อน หรือ
การวิ เ คราะห์ จ าก 1) ทุ ก ข์ (Dissatisfaction) ทันตามกาหนดเวลา เช่น การให้รางวัล
2) สมุทั ย (Truth) 3) นิ โรธ (Model) และ
6. ควรมีการนํารูปแบบการผลิตชุดวิชาแบบใหม่มาทดลอง
4) มรรค (Process)
ใช้ตามความสมัครใจ
ประเด็นที่ 4 ผู้บริหารควรใช้กลไกเพื่อสร้าง
7. ให้จัดสรรอัตรากาลังบรรณาธิการน้อยที่ทําหน้าที่
แรงบั น ดาลใจให้ บุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ยมีการ จัดเตรียมต้นฉบับให้สานักพิมพ์ให้เพียงพอ เพื่อรองรับงานเร่งด่วน
ช่วยเหลือร่วมมือกัน และมีการเตรียมความพร้อม
8. ควรมีการกาหนดนโยบายให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผเู้ ขียน
เพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน และมีการร่วมทุกข์ ชุดวิชาเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการตีพิมพ์ชุดวิชาซ้า
ร่วมสุขด้วยกัน
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นที่ 5 ควรใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตและ
ที่ นั กศึ ก ษาสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวก ทั น สมั ย ข้อเสนอแนะดังนี้
มาสนับสนุนการเรียนการสอน
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดวิธีการที่จะช่วย
สนับสนุนให้การผลิตและปรับปรุงชุดวิชาสามารถดํา เนินการได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดทําหัวข้อ
วิชาเป็นแนวทางการเขียนชุดวิชาสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จัด
สถานที่และสภาพแวดล้อม และอํานวยความสะดวกสําหรับ
อาจารย์ที่ผลิตชุดวิชา เป็นต้น
ประเด็นที่ 6 ควรสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
กรณี นั ก ศึ ก ษาฟ้ อ งมหาวิ ทย าลั ยในการ ที่ ปรับปรุงโครงสร้างชุดวิชาที่จะให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้า
มหาวิทยาลัยส่งเอกสารการเรียนการสอนให้นักศึกษา จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง
ล่าช้า เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหา เพื่อจะได้
3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณานํารูปแบบการผลิตชุดวิชา
พิจารณาหาแนวทางของการแก้ไขร่วมกัน
แบบใหม่ๆ มาทดลองใช้ รวมทั้งการพิจารณานําสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ทดแทนให้มากขึ้น
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
6 ประเด็น
4ประเด็น
- ประเด็น
2 ประเด็น
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554
เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา จํานวน 5 ประเด็น
ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การรายงานผลการดําเนิน งาน
มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานรับไปดําเนินการปรับปรุง
ตามแผนบริหารความเสี่ยงควรแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ แก้ไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554
ดํ าเนิ น การแล้ วว่ ามี ร ะบบงานใดบ้ าง และยั ง มี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
ระบบงานใดที่ ยัง ไม่ ได้ ดํา เนิ น งาน และอาจจะ
ส่ ง ผล กร ะท บต่ อก าร บริ หา ร จั ดก าร ขอ ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้คณะกรรมการติดตาม
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบ และประเมินผล และสภามหาวิทยาลัย
มีข้อมูลเพียงพอต่อการให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ในปรับปรุงการดําเนินการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 2 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย ควรมีการวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับ
ความสํ าคัญของความเสี่ยง และเลือกวางแผน
แก้ ไ ขความเสี่ ย งเฉพาะประเด็ น ที่ สํ า คั ญ และ
กระทบต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ 3 การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลตามแผนบริ ห ารความเสี่ ยงและการควบคุ ม
ภายใน ควรจัดลําดับหัวข้อการรายงาน ดังนี้
1. การวิเคราะห์จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย
2. ผลการดําเนินงาน และเกิดกระบวนการ
เรียนรู้
3. แผนการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
ประเด็นที่ 4 ใน แต่ ร ะบบงานค วรร ะบุ
ข้อมูลความเสี่ยงทางด้านการบริหารมหาวิทยาลัย
ให้ ชั ด เจน และมี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่
เหลืออยู่ โดยมีการเปรียบเทียบก่อนดําเนิน การ
และหลังดําเนินการว่าผลลัพธ์ที่ได้ คืออะไร และ
สถานการณ์ปั จจุบั น เป็น อย่างไร เช่น การลด
อัตราการลาออกกลางคัน
ประเด็นที่ 5 ให้มหาวิทยาลัย นําประเด็น ที่
1-4 ไปปรับปรุงรายงานผลการดําเนิน งานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
5 ประเด็น
4 ประเด็น

ผลการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กําลังดําเนินการ
- ประเด็น
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ยังไม่ได้ดําเนินการ
1 ประเด็น

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ประเด็นมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

เรื่อง การดาเนินงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ICT
ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การบริ ห ารและ
สนับสนุนการเรียนการสอน
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา จํานวน 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย ควรวิ เ คราะห์
ปัญ หาและสภาพการพัฒ นาระบบพื้น ฐาน ICT อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และสนับสนุนการเรียนการสอน และกําหนด
ปร ะเ ด็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ น าไว้ ใ นแผน พั ฒ น า อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น และระยะยาว พร้อมทั้ง
มีแผนยกระดับว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร
ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยควรกําหนด KPI อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นา และไปสู่ ก าร
แก้ปัญหา โดยให้ผู้ปฏิบัติมีเวลาในการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิน งานเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล
ประเด็นที่ 3 มหาวิ ท ย าลั ย ค วร พั ฒ น า อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน
ระบบ ICT เพื่อให้สิทธินักศึกษาสามารถบัน ทึก
ข้อมูลต่ าง ๆ ด้ วยตนเอง อาทิ การลงทะเบีย น
การเปลี่ยนที่อยู่ การสมัครเป็นนักศึกษา เป็น ต้น
ซึ่ง จะทํา ให้ ม หาวิท ยาลั ยมี ข้อ มูล ที่ ถูก ต้อ งและ
รวดเร็วขึ้น และจะช่วยลดภาระให้แก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
3 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
3 ประเด็น
รวมจานวนประเด็น
ดาเนินการแล้ว
กาลังดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ทั้งสิ้น 22 ประเด็น
14 ประเด็น
- ประเด็น
8 ประเด็น
3.4 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ในรอบการประเมิน 6 เดือนแรก คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยไม่มีประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องพิจารณาวาระเชิงนโยบายมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
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4. การดาเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)
การติดตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน แบ่งการตรวจสอบเป็น 5 ด้าน โดยมีข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน จํานวน 45 ประเด็น ดังนี้
1. ด้านตรวจสอบ ติดตาม ด้านการเงิน หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ จํานวน 2 เรื่อง จํานวน 23 ประเด็น ดังนี้
1.1 เรื่องการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ของสานักการศึกษาต่อเนือ่ ง (8 ประเด็น)
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
สานักงานเลขานุการ
1. การใช้ใบเสร็จรับเงิน ใน 1. การใช้ใบเสร็จรับเงินต้องใช้เ รียงลําดับ
การใช้ใบเสร็จรับเงินได้มีการเรียงลําดับ
การจัด เก็บค่ าลงทะเบีย น เล่มที่ก่อน-หลังและใช้เ ล่มเดียวกัน ในการ เล่มที่ ก่อนหลังไว้แล้ ว เนื่ องจากมีก ารรั บ
ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ รับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดมี ชําระแยกตามหลักสูตรจํานวนมากรายจึง
เรียงตามลําดับเล่มที่ก่อน- การรับชําระเป็นประจําและมีจํานวนมาก ได้แยกเล่มใบเสร็จรับเงิน ในการใช้ค รั้ งละ
หลัง ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน รายจะแยกใบเสร็จรับเงิน เล่มหนึ่งสําหรับ หลายเล่มกระจายไปตามแต่ละหลักสูตร ไม่
เล่ม ที่ 18473-18475 ซึ่ ง การรั บ ชํ า ระเงิ น ประเภทนั้ น ก็ ไ ด้ เ พื่ อ สามารถรอออกใบเสร็จฯ ในเล่มเดียวกัน ได้
ถู ก นํ า มาใช้ เ ดื อ นตุ ล าคม สามารถควบคุมดูแลและตรวจสอบได้ง่าย สํ า หรั บ ประเภทรายได้ อื่ น ๆ นอกเหลื อ
2551
รวมทั้งเป็นระบบการควบคุมภายในที่ดีด้วย จากรายได้ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จะแยก
แต่ เ ลขที่ 18230-18232
เล่มใบเสร็จฯ ไว้ต่างหาก
ใช้เ ดื อน พ.ย.51 ธ.ค.51,
ม.ค.52 นอกจากนี้ยังมีการ
นําใบเสร็จรับเงินมาใช้ทีละ
หลายเล่ ม ได้ แ ก่ ใ บเสร็ จ
รับเงินเล่มที่18224, 18225,
18227,18473, 18474, 18475
2. จา ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 2. หากใบเสร็จรับเงิ น ฉบับใดลงรายการ
ใบเ สร็ จ รั บ เ งิ น ฉบั บ ที่ ล งร าย กา ร
ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ ผิดพลาด ให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกํากับ ผิดพลาดจะขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกํากับไว้
2552 ทั้งสิ้น 35 เล่ม (แต่ การขีดฆ่านั้นไว้
แต่ในบางกรณีลูกค้าขอให้เปลี่ยนใบเสร็จฯ
ละเล่มมี 50 ฉบับ) พบว่า มี
ใบใหม่ โดยไม่ ย อมให้ แก้ ไขใบเสร็จฯ เดิ ม
32 เล่ ม ถูก ยกเลิ ก การใช้
จึงต้องยกเลิกใบเสร็จฯ และออกฉบับใหม่
งานอย่างน้อย 1 ฉบับ ซึ่ง
ให้แทน
รวมใบเสร็จ รับเงิน ที่ถูก
ยกเลิกทั้งสิ้น 117 ฉบับ
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สิ่งที่ตรวจพบ

3. เจ้า หน้ าที่ การเงิน และ
บัญชี มีสําเนาเอกสารและ
หลั ก ฐาน ประกอบการ
เบิกจ่ายโครงการฝึกอบรม
บ า ง โ ค ร ง ก า ร มี ใ ห้
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
3. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการออก
ได้แจ้งให้เ จ้าหน้าที่ปฏิบัติตามโดยเพิ่ม
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ควรเพิ่ ม ความละเอี ย ด ค วามละเ อี ย ดร อบค อบ ใน การ ออ ก
รอบคอบในการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ แล้ว (แต่ในบางครั้งไม่
สามารถควบคุ ม ได้ เ นื่ อ งจากเป็ น ความ
ผิดพลาดที่เกิดจากลูกค้าเอง)
4. เมื่อ เสร็จ สิ้น โครงการฝึกอบรมแต่ล ะ
งานการเงิน และบัญชีได้รั บเอกสารใน
ครั้งเลขานุการโครงการต้องจัดทําสําเนา การรายงานค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรตาม
เอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย รายการที่ 4.1 – 4.7
ของแต่ล ะโครงการมอบให้ กับเจ้าหน้า ที่
การเงิ น และบัญ ชี จํา นวน 1 ชุ ด ภายใน
เวลาที่กําหนดไว้เพื่องานการเงินฯ จะได้ใช้
ในการสอบยัน ความถูกต้ องของรายการ
และใช้ประกอบการบัน ทึ กบัญ ชี รวมทั้ ง
เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการตรวจสอบ
ภาย หลั ง ซึ่ ง เ อกสาร จะต้ อ ง ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ดังนี้
4.1 แบบรายงานค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
4.2 ตารางอบรมที่ใช้ในการจัด
ฝึกอบรม
4.3 คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการฝึกอบรม
4.4 หนังสือเชิญวิทยากร
4.5 ใบรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
4.6 ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
4.7 สําเนาใบเสร็จรับเงินที่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ด้วยเงินสด)
4.8 ร า ย ชื่ อ ผู้ รั บ วุ ฒิ บั ต ร แ ต่ ล ะ
หลักสูตร
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สิ่งที่ตรวจพบ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
1. มี ก ารจั ด ทํ า หนั ง สื อ ขอ
เรียนเชิญบุคลากรภายนอก
มาเป็น วิ ทยากร ภายหลั ก
จากที่ ไ ด้ จั ด ฝึ ก อบร มไป
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
บทบาทของเครื อ ข่ า ยกั บ
การบังคับใช้กฎหมาย รุ่น ที่
2 วัน ที่ 10 มิ.ย.52 แต่ทํ า
หนั ง สื อ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากร
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 52
- หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
บทบาทของเครื อ ข่ า ยกั บ
การบังคับใช้กฎหมาย รุ่น ที่
3 วันที่ 24 มิ.ย. 52 แต่ทํา
หนั ง สื อ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากร
ลงวันที่ 26 มิ.ย. 52
2. จากการสุ่ ม ตรวจสอบ
สั ญ ญายื ม เงิ น ประจํ า ปี
งบประมาณ 2552 จํานวน
75 ฉบั บ พบว่ า การขอ
อนุ มั ติ ยื ม เ งิ น เ พื่ อ เ ป็ น
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด
ฝึ ก อบรมของฝ่ า ยบริ ห าร
การฝึกอบรม มีการยืมเงิน
สู ง กว่ า ความจํ า เป็ น ซึ่ ง มี
ยอดเงิน ยืมคงเหลือ ส่งคืน
เป็น เงิ น สดสู งสุด เป็น เงิ น
54,311.50 บาท ทั้งนี้สรุป
โดยรวม ได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ

5. การทํ าหนั งสือเรียนเชิญบุ ค ลากรมา
ในการเชิ ญวิทยากร ได้จัด ทําหนังสื อ
เป็ น วิ ท ยากรในการฝึก อบรมแต่ ล ะครั้ ง เรียนเชิญก่อนการอบรม ยกเว้น กรณีที่มี
เจ้าหน้าที่ผู้รั บผิดชอบต้องดําเนิน การให้ การ เปลี่ ย นแปลงวิ ท ย ากร กะทั น หั น
เสร็จสิ้นก่อนวันที่จะมีการฝึกอบรม ดังนั้น ด้วยเหตุสุดวิสัยของวิทยากรที่เชิญไว้แล้ว
ต่ อ ไปควรดํ า เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบ

6. เจ้าหน้า ที่ผู้รับผิด ชอบในการยืมเงิ น
ได้ แ จ้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ตั้ ง ประมาณการ
ต้องประมาณการค่ าใช้จ่า ย และยืม เงิ น ค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้ว ตามมติ
เท่ า ที่ จํ า เป็ น และเ หมาะสมกั บ การ ทีป่ ระชุมผู้บริหารสํานักการศึกษาต่อเนื่อง
ปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ ส ามารถดู ไ ด้ จ ากสถิ ติ ค.18/53 วันที่ 13 ต.ค.2553
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามที่เ คยจัด
มาแล้ว และเมื่อการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้น
ลง ควรชําระเงินยืมโดยเร็วหรือไม่เกินตาม
ระเบียบที่กําหนดไว้เป็นการป้องกัน มิให้มี
การนําเงินไปหมุนใช้ส่วนตัวและเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
78

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

สิ่งที่ตรวจพบ
2.1 เงินยืมคงเหลือน้อย
กว่า 4,000 บาท 9 ฉบับ
2.2 เ งิ น ยื ม ค ง เ ห ลื อ
ตั้งแต่ 4,001–10,000 บาท
35 ฉบับ
2.3 เ งิ น ยื ม ค ง เ ห ลื อ
ตั้งแต่ 10,001–30,000 บาท
23 ฉบับ
2.4 เ งิ น ยื ม ค ง เ ห ลื อ
ตั้งแต่ 30,000–55,000 บาท
8 ฉบับ
3. มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้ กั บ วิ ท ยากร บรร ยาย
ภายในที่ เป็ นหลักสูตรที่ จั ด
ให้หน่ วยงานภายในนอกจาก
1,000 บาท เป็น 1,500 บาท
ซึ่ ง เป็ น อั ตราที่ บั งคั บ ใ ช้
กําหนด”“หลักสูตรบทบาท
ของเครือข่ายกับการบังคับ
ใช้ กํ า หน ด ” “ หลั กสู ต ร
บทบาท ของเครือข่ ายกั บ
การบังคับใช้ฯ วันที่ 3, 10,
24 มิ.ย. 52

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ

7. ตามระเบีย บคณะกรรมกการบริหาร
โครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเ ศษครั้งที่
2/2544 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2544 ในระเบียบ
วาระที่ 3.7 ได้ มี มติ ใ ห้จ่ ายค่ าตอบแทน
วิ ท ย ากร บรร ย าย ภาย ใน กร ณี เ ป็ น
หลักสูตรที่จัดให้ หน่วยงานภายนอกอัตรา
1,000 บาท/คน/ช.ม. แต่ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ได้ จ่ า ยให้ ต ามระเบี ย บคณะกรรมการ
บริหารโครงการฝึกอบรมที่มี ลักษณะพิเศษ
ครั้ งที่ 4/2547 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2547 ใน
ระเบี ยบวาระที่ 3.4 ให้ จ่ ายค่ าตอบแทน
วิทยากรภายนอก อัตรา 1,500 บาท/คน/
ช.ม. ดังนั้น จึงควรดําเนิน การให้ ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เ กี่ยวข้อง จึงเห็น ควรเรียก
เงินคืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท และ
นําเงินส่งคืนกองคลังต่อไป

- สํา นักการศึกษาต่อเนื่องได้ดําเนิน การ
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารสํานักการศึกษา
ต่อเนื่อง ค. 18/53 วันที่ 13 ต.ค. 2553 มีมติ
ให้จ่ายเงินคืนให้มหาวิทยาลัย 1,500 บาท
- ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ร ะมัดระวังในการ
จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้มากขึ้น
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สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ

ฝ่ายอุทยานการศึกษา
การบริหารจัดการฐานข้อมูล
ด้า นรายรับ -รายจ่ าย ยั ง ไม่
เป็นระบบเท่าที่ควร และการ
จั ด เ ก็ บ เ อก ส าร ไ ม่ เ รี ย ง
ตามลํ า ดั บ ก่ อ น-หลั ง ทํ า ให้
ค้นหายาก รวมทั้ งข้อมูลที่ มี
อยู่ บ างครั้ งมี ไ ม่ ค รบ ถ้ ว น
หรือไม่ทันสมัย

8. ควรจัดทําฐานข้อมูลด้านรายรับ -รายจ่าย
ให้เป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกันระหว่างสํานักงานเลขานุการกับ
ฝ่ายอุท ยานการศึ กษา ซึ่ งได้แ ก่ งานควบคุ ม
งบประมาณ งานการ เ งิ น เ พื่ อทั้ งส อง
หน่วยงานจะได้แสดงรายการรายรับ-รายจ่าย
ได้ครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

- ในการส่ ง หลั ก ฐานการใช้ เ งิ น ได้ มี ก าร
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่ง
และมีระบบการควบคุมรายรับ
- รายจ่าย โดยมีฐานข้อมูลในรูป แบบเอกสาร
และการเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
8 ประเด็น
8 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
1.2 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม (15 ประเด็น)
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่ 2-20 ธันวาคม 2553
สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
1. เจ้าหน้าที่การเงิน ได้ทํา 1. ต้องจัดทํ าทะเบี ยนคุ มการรั บ -การส่ ง - จัดทํ าทะเบียนคุมการรั บ – ส่ งเงิ น ของ
สํ า เ น าใ บเ สร็ จรั บเ งิ น เงิ น เพื่ อ เป็ น การควบคุ ม ภายในที่ ดี ซึ่ ง เจ้าหน้าที่การเงิน แต่ละคนในการรับ – ส่ง
(ฉบั บ ที่ 2 สี ช มพู ) เล่ ม ที่ เจ้าหน้ าที่สามารถบั น ทึกลงในโปรแกรม เงินต่อหัวหน้าการเงินทุกครั้ง
25817 เลขที่ 11-12 รวม Excel เพื่อสามารถทําการจัดเรียงลําดับ - ใบ เ สร็ จทุ กเ ล่ มที่ ใช้ ห มด แล้ ว ต้ อ ง
เป็น เงิน 2,400 บาท สู ญ เลขที่ใบเสร็จรับเงิ น ที่ได้นําส่งเงิน แล้วให้ ตรวจสอบความถูกต้ องพร้อมจัดเก็บและ
หายไป ซึ่งเป็น การรับเงิ น เห็นอย่างชัดเจน
ส่งคืนกองคลังทุกครั้ง
ค่ า ห้ อ ง พั ก วั น ที่ 1 2 2. เจ้าหน้าที่ การเงิน ต้องปฏิบั ติงานด้ว ย
มิถุนายน 2553 และไม่ได้ ความละเอียดรอบรอบ และถูกต้อง
นําส่ งเงิน ภายในวั น ถั ดไป 3. หากพบปั ญ หาต้ อ งรี บ ร าย งาน ให้
ต่ อ มาวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
2553 ศูนย์สัมมนาฯ ได้ทํา
บัน ทึ ก ถึง กองคลั ง ขอเบิ ก
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 25817
ซึ่ ง ได้ ส่ งคื น กองค ลั ง ไ ป
เรีย บร้ อยแล้ ว เพื่ อขอนํ า
เงิ น จํ า นวน 2,400 บาท
ส่งกองคลังต่อไป

สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
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2. มีการนําใบเสร็จรับเงิน
(ประเภทพิ มพ์ ข้อ มูล ด้ว ย
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ) ที่
เหลื อจาก งานปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษาปริญญาโท ซึ่งได้
จั ด พิ ม พ์ โ ดยระบุ วั น ที่ รั บ
เ งิ น ไ ว้ แ ล้ ว เ จ้ า หน้ า ที่
กา ร เ งิ น จึ ง นํ า ใบ เ ส ร็ จ
ดังกล่าว มาแก้ไขวัน ที่เ พื่อ
ใช้รับเงิน วัน อื่น ต่อไป โดย
แก้ไขวันที่ ดังนี้ จากวันที่ 7
มิถุน ายน 2553 เป็น วัน ที่
26 มิถุน ายน 2553 เลขที่
ใบเสร็ จรั บเงิ น 172017172061 จํานวน 45 ฉบับ
- จากวั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน
2 5 5 3 เ ป็ น วั น ที่ 2 6
มิ ถุ น า ย น 25 53 เ ล ข ที่
ใบเสร็ จรั บเงิ น 172428172460 จํานวน 33 ฉบับ
3. มี ก าร ย กเ ลิ ก ก าร ใ ช้
ใบเสร็จ รับเงิน (ประเภท
พิ ม พ์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ )ตั้ งแต่เ ดือ น
ต.ค. 52 – มิ.ย. 53 รวมทั้งสิ้น
1,899 ฉบับ

4. เจ้าหน้าที่ของศูนย์สัมมนาฯ จะจัดพิมพ์
ใบเสร็จรั บ เงิน แต่ล ะครั้ง ต้อ งตรวจสอบ
ข้อมูลจากเจ้าของงานให้ถูกต้อง และเป็น
ปั จ จุ บั น ก่ อ น ที่ จ ะดํ า เนิ น การจั ด พิ ม พ์
ใบเสร็จรับเงิน
5. หากข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่ได้รับมามี
จํานวนไม่แน่น อน เจ้าหน้าที่การเงิน ควร
จั ด พิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ไว้ ต ามจํ า นวน
พอประมาณ ส่วนที่ยังขาดอยู่ค วรไปออก
เพิ่มเติมบริเวณงาน
6. ไม่ควรนําใบเสร็จรับเงินที่เหลือจากการ
ใช้งานตามวันที่ได้ระบุไว้นํามาใช้งานต่อไป

- ห้ามนําใบเสร็จรับเงินที่จัดพิมพ์และมีการ
ระบุวันที่ / จํานวนเงินแล้วมาแก้ไข เพื่อใช้
งานอีก โดยเฉพาะการแก้ไขจํานวนเงิน
- ให้ มี ก ารประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ย วข้ อง เพื่อ ตรวจสอบจํา นวนที่ เ ข้ าใช้
บริ ก ารที่ แ น่ ชั ด เพื่ อ เตรี ย มใบเสร็ จ ให้
สอดคล้องกัน

7. เจ้าหน้าที่ของศูนย์สัมมนาฯ จะจัดพิมพ์
ใบเสร็จรั บเงิน แต่ล ะครั้ง ต้อ งตรวจสอบ
ข้อมูลจากเจ้าของงานให้ถูกต้อง และเป็น
ปั จ จุ บั น ก่ อ น ที่ จ ะดํ า เนิ น การจั ด พิ ม พ์
ใบเสร็จรับเงิน
8. หากข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่ ได้รับมามี
จํานวนไม่แน่น อน เจ้าหน้าที่การเงิน ควร
จั ด พิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ไว้ ต ามจํ า นวน
พอประมาณ ส่วนที่ยังขาดอยู่ค วรไปออก
เพิ่มเติมบริเวณงาน

ประสานงานกับหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อ ง
ได้แก่ สํานักวิชาการ สํานักบัณฑิตศึกษา
และสํานักบริการนักศึกษา เพื่อขอจํานวน
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเข้ า อบรมใน แต่ ล ะครั้ ง
เพื่อจัดพิมพ์ใบเสร็จจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุด

สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
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4. มีการนําใบเสร็จรับเงิน
(ประเภทพิ มพ์ ข้อ มูล ด้ว ย
เครื่องคอมพิวเตอร์) มาใช้
งานไม่เรียงตามเลขที่ก่อนห ลั ง เ ช่ น วั น ที่ 1 5
กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 5 3
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ได้ ใ ช้
ใบเสร็จรับเงิน จนถึงเลขที่
160741-161000 จากนั้น
ได้นําใบเสร็จรับ เงิน เลขที่
169001-169232 มาใช้งาน
ต่อ
5. ไม่ได้จัดทําทะเบียนคุม
ใบนําส่งเงิน และมีการใช้
ใบนํ า ส่ ง เ งิ น ไ ม่ เ รี ย ง
ตามลําดับเล่มที่ก่อน-หลัง
6. การจั ด ทํา บั ญชี ไ ม่เ ป็ น
ปั จ จุ บั น และใช้ วิ ธี ก าร
ลงบัญชีที่ไม่ทันสมัย เช่น
6.1 จั ดทํ าบั ญชี แย ก
ประเภทไม่เป็นปัจจุบัน
6.2 จัด ทํ า บั ญ ชี ลู ก หนี้
ไม่เป็นปัจจุบัน
6.3 ไ ม่ ไ ด้ จั ด ทํ า
ทะเบี ย นคุ ม แต่ ล ะงาน/
กิจกรรม ที่ได้ให้บริการแก่
ลูกค้า

สิ่งที่ตรวจพบ

9. ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มความ
ทะเบียนคุ มใบเสร็จรั บเงินระบุเล่มที่ /
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น เลขที่ เรียงลําดับก่อนเบิกใบเสร็จไปใช้ค รั้ง
10. เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ รั บผิ ด ชอบ ต้อ งจั ด เก็ บ ต่อไป ผู้เบิกใบเสร็จจะต้องตรวจสอบก่อน
กล่องบรรจุใบเสร็จรับเงินไว้ในที่ปลอดภัย เสมอเพือ่ ป้องกันความผิดพลาด
11. ควรมีการกําหนดหมายเลขกล่องกํากับ
ไว้ที่หน้ากล่องพร้อมกับเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
เพื่ อ ป้ อ งกั น การเบิ ก ใช้ ผิ ด พลาด และ
จัดเก็ บให้ เ ป็น ระเบี ยบโดยจัด เรียงกล่อ ง
ตามลํ า ดั บ หมายเลขกล่ อ ง เพื่ อ ความ
สะดวกในการค้นหา และตรวจสอบได้ง่าย
12. ควรจั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม ใบนํ า ส่ ง เงิ น
กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม
และเบิกใช้เรียงตามลําดับเล่มที่ก่อน-หลัง ใบนําส่งเงินเรียงตามลําดับการใช้
13. ต้องจัดทําบัญชีแยกประเภท และ
บัญชีลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน
14. ในแต่ละเดือนควรจัดทํางบทดลอง
เพื่อแสดงความถูกต้องครบถ้วนในการ
ลงบัญชี รวมทั้งจะได้ทราบรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อผูบ้ ริหารจะได้นํา
ข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ
15. ควรจัดซื้อโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมา
ไว้ใช้งานที่ศูนย์สัมมนาฯ เพื่อจะได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อศูนย์สัมมนา รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยด้วย ดังนี้
- เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ประหยัดเวลา
และลดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้
- เพื่ อให้ก ารบริ หารจั ดการด้านการเงิ น
บั ญ ชี เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้

อยู่ระหว่างดําเนินการ
ปัญหาอุปสรรคของการแก้ไข
- อัตรากําลั งที่มีอ ยู่ไม่เ พียงพอ เนื่ องจาก
กองการเจ้ า หน้ า ที่ ยั ง ไม่ คื น ให้ 1 อั ต รา
(นักวิชาการเงินและบัญชี) เจ้าหน้าที่ 1 คน
รับผิดชอบหลายหน้าที่
- การจัดทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต้องพัฒนา
บุคลากรให้ใช้โปรแกรมบัญชีพัสดุ และสโตร์
ได้ทุกคน
กาหนดแล้วเสร็จไตรมาสที่ 3

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
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- เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ใ นการนํ า เสนอ
ข้อมูลทางด้านการเงิน บัญชี แก่ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถทราบข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนําไปใช้ในการวางแผน
หรือการตัดสินใจได้ ทันเวลา
- เพื่อจะได้ทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรม
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
- เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ 3 มิติ
ของมหาวิทยาลัย
- กําหนดสิทธิผู้ที่สามารถเข้าไปดู หรือ
แก้ไขข้อมูลได้
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
15 ประเด็น
13 ประเด็น
2 ประเด็น
- ประเด็น
2. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
(ค่ารักษา- พยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน) หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการจํานวน 6 ประเด็น
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
1. มีการระบุร ายละเอีย ด 1. หลักฐานการเบิกจ่ายควรมีรายละเอียด - ได้ดําเนินการเพิ่มความละเอียดในการ
ในเอกสารประกอบการ ที่ถูกต้องครบถ้วน จึงควรจัดทําตัวอย่าง ตรวจความครบถ้วนของข้อมูลในแบบ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ดังนี้ การกรอกแบบฟอร์ม การขอเบิกจ่ ายเงิ น 7200 และแบบ 6006
- ค่าการศึกษาบุตร ไม่ร ะบุ สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าการศึกษาบุตรค่า
ระดับชั้น เรียนของบุตรใน เช่าบ้านและค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้มี
แบบ 7200 (ใบขอเบิกค่ า สิทธิเบิก สามารถกรอกข้อมูลได้ค รบถ้วน
การศึกษาบุตร)
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้อง
- ค่าเช่าบ้าน ไม่ระบุตําแหน่ง และเบิกจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทางวิชาการ ไม่ระบุวันที่
อ นุ มั ติ ใ น แ บ บ 6 0 0 6
(ใบเบิกค่าเช่าบ้าน) และไม่
ประทับตราจ่ายเงินแล้ว

สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
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2. ในเอกสารสัญญาการยืม
เ งิ น ไม่ ไ ด้ ร ะบุ วั น ค ร บ
กํ า หนดการส่ ง ใช้ ยื ม เงิ น
วั น ที่ ส่ ง ใช้ เ งิ น ยื ม และ
จํานวนเงินที่ส่งคืน

2. การจ่ายเงินยืม ต้องระบุวันครบกําหนด
ไว้ในสัญญาการยืมเงินทุกฉบับ เพื่อให้ผู้ยืม
เงินส่งใช้เงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ส่วนการบัน ทึกการส่งใช้เ งิน ยืม ต้องระบุ
วันที่ ส่งใช้เ งิน ยืม และระบุการส่งใช้เ ป็น
เงินสด หรือใบสําคัญไว้หลังสัญญาการยืม
เงิน ทุกฉบับ เพื่อประกอบการตรวจสอบ
การส่งใช้เงินยืมและเร่งรัดการส่งใช้เ งิน ยืม
ภายในกําหนด
3. มีการยืมเงินทดรอง
3. ควรมีมาตรการ/แนวทางการยืมเงิน ค่า
ราชการไปใช้จ่ายไม่ถูกต้อง การศึกษาบุตรให้บุค ลากรทราบ เพื่อมิให้
ตามระเบียบ ได้แก่
เกิ ด การยื ม เงิ น ในกรณี ที่ บุ ต รของผู้ เ บิ ก
- สัญญายืมเงินค่าการศึกษา กู้ยืมเงินจากกองทุน ก.ย.ศ.
บุตร เลขที่ 35/52 ยืมเงิน
จํานวน 20,000 บาท เมื่อ
วัน ที่ 2 กุมภาพัน ธ์ 2552
แต่ใบเสร็จรับเงิน ลงวัน ที่
29 ธั นวาค ม 2551 ซึ่ ง
ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวทําให้
เห็นว่าเป็นการรับชําระเงิน
ต า ม สั ญ ญ า เ งิ น กู้ เ พื่ อ
การศึ ก ษาบุ ต ร (ก.ย.ศ.)
ดังนั้น ผู้ยืมเงินจึงไม่ควรยืม
เงิน ทดรองราชการไปจ่าย
เ ป็ น ค่ ากา ร ศึ ก ษ าบุ ต ร
เนื่ อ งจากกองทุ น ก.ย.ศ.
ได้ โ อนเงิ น ค่ า การศึ ก ษา
ให้กับสถานศึกษาโดยตรง
แล้ว

สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

- ได้ดํ าเนิ น การเพิ่ม ความละเอียดในการ
ตรวจทานความถูกต้องของจํานวนเงิน และ
ความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารสัญญา
เงินยืม

- ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรอง
ค่าการศึกษาบุตรให้แก่บุคลากรได้รับทราบ
ตามบันทึก ที่ ศธ. 0522.01(02) /ว.3037
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ว่าไม่ให้ผู้กู้เ งิน
ก.ย.ศ. ยื ม เงิ น มิ ฉ ะนั้ น ถื อ เป็ น ความ
รับผิดชอบของผู้เบิก

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
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- มีการยืมเงินทดรองราชการ
ไป ใช้ จ่ าย ไ ม่ ถู กต้ องตาม
ระเบียบกล่าวคือ ข้าราชการ
ยืมเงินค่าการศึกษาบุตร แต่
บุตรของข้ าราชการได้กู้เงิ น
ยืมเพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.)
(เป็นสิ่งที่ตรวจพบของข้อ 3
ที่ยังมีบางส่วนต้อง
ดาเนินการแก้ไข)
4. สัญญาการยืม เงินที่ส่งใช้
เ งิ นยื ม เ กิ น ร ะ ย ะ เ วล าที่
กําหนด จํานวน 11 สัญญา
เป็นการยืมเงินเพื่อการศึกษา
บุตร ในจํานวนนี้ มีการส่งใช้
เงินยืมเป็นเงินสด 8 สัญญา
ซึ่งค่าการศึกษาบุตรตามปกติ
จะมีอัตราจ่ายที่แ น่นอนตาม
ประกาศของทางราชการ
แสดงให้เห็นว่ ามีการยืมเงิ น
เกิ นความจํ า เป็ น และส่ ง ใช้
เงินยืมเป็นเงินสดล่าช้า เกิน
กว่ า ระยะเวลาที่ ร ะเบี ย บ
กําหนด
5. การยื ม เงิน ค่า การศึก ษา
บุตร มีการส่งใช้ เงินยื ม เป็ น
เงิ น สด จํ า นวน 22 สั ญ ญา
แสดงให้เห็นว่ามีการยืม เงิ น
สู ง ก ว่ า อั ต ร า ที่ ส ถ า บั น
การศึ กษาเรีย กเก็ บ ซึ่ งเป็ น
การอนุมัติให้ยืมเงินเกินความ
จําเป็น

จํานวนประเด็นทั้งหมด
6 ประเด็น

4. ควรจัดทําทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตรที่มี ปัญหาอุปสรรคของการแก้ไข
การกู้เงินจากกองทุน ก.ยศ.เพื่อตรวจสอบก่อน - ไม่ ส ามารถรู้ ไ ด้ ว่ า ใครมี บุ ต รกู้ ยื ม ก.ย.ศ.
อนุมัติเงินยืม
หรื อ ไม่ ในภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ จะเห็ น ก็
ต่อ เมื่ อ ผู้ ยื ม ได้ นํ า ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ประกอบ
หลั ก ฐานเพื่อ ส่ งใช้ เ งิน ยื ม กํา หนดแล้ วเสร็ จ
เริ่มเก็บข้อมูลข้าราชการที่มีบุตรกู้เงิน ก.ย.ศ.
โดยดูจากใบเสร็จ รับ เงิน ในการส่ง ใช้เงินยื ม
ค่าลงทะเบียน ภาคศึกษาที่ 2/2553 เป็นต้นไป
(อยู่ระหว่างดําเนินการ)
5. การยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาบุ ต ร ควรมี - ได้ดําเนินการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ
มาตรการกําหนดให้ยืม เงินไม่เกินอัตราตาม แล้ว
ประกาศของทางราชการ และกําหนดให้ส่ง - การ ให้ ยื ม ตาม อั ต ร าไ ด้ เ ฉ พาะ ร ะ ดั บ
หลั ก ฐานชดใช้ เ งิ น ยื ม ภายในระยะเวลาที่ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าระดับสูงกว่า
กํา หนด กรณีที่ ไ ม่ ป ฏิบั ติ ต าม อาจงดการ นี้ไม่สามารถทราบอัตราแน่นอน เพราะแต่ละ
ให้ยืมเงินครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ แห่งเก็บไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ควบคุมโดยให้ยืม ภาค
ยืม รี บ ดํ าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามที่ร ะเบี ย บ ละครึ่งหนึ่งของที่เบิกได้ทั้งปี
กําหนด

6. ควรจัดวางระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
และการควบคุมเงินทดรองราชการ ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ดําเนินการแล้ว
5 ประเด็น

- ได้ดําเนินการเข้ม งวดในการตรวจหลักฐาน
ก่อนการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

กําลังดําเนินการ
1 ประเด็น

ยังไม่ได้ดําเนินการ
- ประเด็น

3 ด้านการตรวจสอบผลการดาเนินงานผลิตสื่อการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning)
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ของส านักเทคโนโลยีการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้ม หาวิท ยาลัย ดําเนินการ
จํานวน 9 ประเด็น
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
1 . สํ า นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี 1. สํ า นั ก เ ท ค โน โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า ต้ อ ง - สํ า นั ก เทคโนฯได้ ม อบหมายให้ ฝ่ า ย
การ ศึ ก ษ ามี ก าร จั ด ทํ า กําหนดให้ชัดเจนว่า จะให้ หน่วยงานใดมี จัดระบบฯ รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมู ล
แผนการผลิตสื่อการเรียน หน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลต่อที่ประชุ มผู้บริหารของ
การสอนใน ระบบอิ เ ล็ ก และติดตามผลการผลิตสื่อการเรียนการสอน สํานักฯ ทุกเดือน ส่วนเรื่องการติดตามผล
ทร อนิ ก ส์ ( e-Learning) ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยตรง การปฏิบัติงาน มอบให้ศูน ย์การเรียนการ
จํ า น ว น 2 ห น่ ว ย ง า น
สอนทางอิเล็กทรอนิกส์ติดตามงาน และส่ง
โดยศูนย์การเรียนการสอน
ข้ อ มู ล ไปที่ ฝ่ า ยจั ด ระบบฯ เพื่ อ รายงาน
ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ต่อไป
(e-Learning Center)และ
ฝ่ า ย จั ด ร ะบบและวิ จั ย
การศึกษาแต่พบว่าข้ อมู ล
ไม่ตรงกัน
2. แผนการผลิตสื่อฯ มีการ 2. การจัดทําแผนการผลิตสื่อฯ ต้องระบุ - จั ด ทํ า แบบฟอร์ ม สํ า หรั บ กรอกข้ อ มู ล
กําหนดข้อ มูลที่ เ ป็ น สาระ รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ให้ ถู ก ต้ อ ง จํานวนโมดูลที่จะทําการผลิต โดยเสนอที่
สํา คั ญ ไม่ ค รบถ้ ว น ได้ แ ก่ ครบถ้วน เพื่อจะได้ดําเนินการติดตามผลได้ ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก ฯ และที่ ป ระชุ ม
จํานวนโมดูลของแต่ละชุด อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
คณาจารย์ เทคโนฯ ทราบ และดําเนิน การ
วิชาที่จะผลิต
ต่อไป
3. ศูน ย์การเรียนการสอน 3. การจัดทําแผนการผลิตสื่อฯ ต้องระบุ - มีการกําหนดเวลาของการผลิต ถ้าเกิ น
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e- รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ให้ ถู ก ต้ อ ง เวลาที่กําหนดจากแผนการผลิตที่ปรากฏใน
Learning Center) ได้จัดทํา ครบถ้วน เพื่อจะได้ดําเนินการติดตามผลได้ คู่ มื อ การจั ด การเรี ย นการสอนในระบบ
ข้อมูลแผนการผลิตสื่อการ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
อิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 20-21) ให้ถือว่าไม่มี
เรี ย นการสอนทางอิ เ ล็ ก
การผลิ ต ในชุ ด วิ ช านั้ น โดยสํ า นั ก ฯ จะ
ทร อนิ ก ส์ ( e-Learning)
นําเสนอสภาวิชาการทราบ และพิจารณา
ไม่เป็นปัจจุบัน
ต่อไป

สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
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4. ตามที่หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ได้ รั บ ข้ อ มู ล การ
ผลิตสื่อฯ ภาค 1/53 จาก
ศูนย์การเรียนการสอนทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( eLearning Center) และ
ได้ ทํ า การสรุ ป แผนและ
ข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ 14
พฤษภาคม 2553 มีดังนี้
- จากแผนการผลิต สื่ อ ฯ
(ชุ ดที่ ผลิ ต ใหม่) มีจํ านวน
ทั้ง สิ้ น 17 ชุด วิ ช า แต่
ศูนย์การเรียนการสอนทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ไ ด้ รั บ
ข้อมูลที่จะดําเนิน การผลิต
จานวน 4 ชุ ดวิชา ดังนั้ น
ยั ง ขาดข้ อ มู ล อี ก จํ า นวน
13 ชุ ด วิ ช า ซึ่ ง ตามแผน
การผลิต ศูนย์การเรียนการ
สอนทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning Center)จะต้อง
ดํ า เนิ น การผลิ ต สื่ อ ฯ ให้
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคม 2553
5. ไม่สามารถติดตามความ
ก้ า วหน้ า ใน การผลิ ต สื่ อ
อิเล็คทรอนิกส์ (e- Learning)
ได้อย่างทันท่วงที และเป็น
ปัจจุบัน

4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนการผลิต
สือ่ การเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ของแต่ละภาคการศึกษาให้
ชั ด เจน และมี ก ารติ ด ตามผลผลิ ต อย่ า ง
ต่อเนื่ อง รวมทั้ง ควรมี การรายงานผลให้
มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อย 2-3 เดือน/
ครั้ง เพื่อจะได้ทราบปัญหาอุปสรรค และ
ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยได้ แ ก้ ไ ขปั ญ หา
ร่วมกันอย่างจริงจัง

- มีการประชุม ปรับ แผนการผลิตตามมติ
สภาวิชาการ ที่ให้มีการขอยกเว้น /เลื่อนได้
เพื่อให้ข้อมูลการผลิต/เปิดสอนเป็นปัจจุบัน
- มีการรายงานความก้าวหน้าการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ
ความ ก้ าวหน้าในการผลิต และเพื่อ การ
ติดตามผลผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น

5. การจัดทําแผนการดําเนิ น งานการจั ด
การเรียนการสอนในระบบอิเ ล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ของอาจารย์ชุดวิ ชา (Course
Team) ต้ องระบุด้ วยว่า แต่ ละชุด วิช ามี กี่
โมดูล เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถ
ติดตามงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
6. สํานักเทคโนโลยีการศึกษาต้องกําหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการติดตามผล

- ได้จั ดทํ าแบบฟอร์ มการกรอกข้อ มูล ใน
เรื่องเป้าหมายการผลิต ผู้รับผิดชอบ และ
ปีการศึกษาที่เปิดให้บริการ เพื่อการติดตาม
งานแล้ว
- สํานักฯได้ มอบหมายให้ ฝ่ายจัดระบบฯ
รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงาน
ผลต่อที่ประชุมผู้บริหารของสํานักฯ ในทุกๆ
เดือน รวมทั้งเสนอสภาวิชาการพิจารณา

สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
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6. ระบบการควบคุม ภายใน
และการบริ ห ารจัด การการ
ผลิตสื่อการเรีย นการสอนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพ

และจั ดทํ า สรุ ป รายงานความก้ า วหน้ า การ
ผลิตสื่ อ อิเ ล็กทรอนิ กส์ ชุด วิชา เพื่ อนํา เสนอ
สภาวิชาการเป็นประจําทุกเดือนให้ชัดเจน
7. ควรมีการกําหนดมาตรฐานคุ ณภาพงาน
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เช่ น
แต่ ล ะชุ ด วิ ช าที่ ผ ลิ ต ควรเน้ น เ รื่ อ งการ มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับผู้เรียน

- มีระบบตรวจสอบคุณภาพสื่อการศึกษา
- มีการกําหนดโครงสร้างการจัดการเรีย นการ
สอนไว้ ใ นคู่มื อ การจั ดการเรี ย นการสอนใน
ระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (ดู ร ายละเอี ย ดได้จาก
คู่มือหน้า 15-16)
8. ให้สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีส่วนร่วมใน - มีระบบควบคุมภายใน และการบริหาร
การ วางแผ น การควบ คุ ม การ ผ ลิ ตสื่ อ จัดการ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ กส์ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า
กระบวนการผลิ ต สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพอยู่เสมอ
9. นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตาม - จั ด ทํ า ระบบสารสนเทศในการติ ด ตาม
ความก้าวหน้า ในการผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิก ส์ ความก้าวหน้าในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
(e-Learning) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บ รวบรวมข้อมูล จาก
สาขาวิ ช า สํ า นั ก บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและสํ า นั ก ผู้ใช้งาน เพื่อนํามาร่าง TOR และคาดว่าระบบ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อจะได้ติดตามข้อมูลได้ ดัง กล่า วจะใช้ง านได้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
ทันกาล
2555

จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
9 ประเด็น
8 ประเด็น
1 ประเด็น
- ประเด็น
4. ด้านการตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 5 ประเด็น
4.1 การให้บริการงานพิมพ์ของสานักพิมพ์ (2 ประเด็น)
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2554
สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
1.

– ผลผลิ ต ของรายได้ ในปี
งบประมาณ 2553 ระยะ
เวลา 8 เดือนแรกต้องไม่ต่ํ า
กว่ าร้ อยละ 90 ของจํ า นวน
150,910,466.67 บาท =
35,819,420.00 บาท

สํานักพิมพ์ควรเร่งพิจารณาปรับ ปรุงการ
ดํ า เ นิ นงาน เ พื่ อให้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. โดยจัดทําแผนการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่มา
ใช้งานแทนเครื่องจักรเก่าที่จะหมดสภาพการ
ใช้งานตามจํานวนที่เหมาะสม

1. ประเด็นรายได้ในรอบ 8 เดือนไม่ถึงเกณฑ์
เนื่องจากรายได้จากการจัดพิม พ์ขุดวิชาส่ว น
ใหญ่ จ ะมี ร าย ได้ ใ นช่ ว งไตรมาส 3-4 ซึ่ ง
สํ า นั ก พิ ม พ์ ไ ด้ แ ก้ ไ ขโดยปรั บ รายได้ แ ล ะ
เป้าหมายในแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความเป็น
จริงโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
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แต่ ผลผลิ ตของรายได้ เป็ นเงิ น
120,880,274.21 บาท ซึ่ง
ต่ํ า ก ว่ า เ ป้ า ห ม า ย
(120,880,274.21 –
35,819,420.00) เป็ น เงิ น
14,939,145.79 บาท คาดว่า
รายได้จากการให้บ ริการงาน
พิ ม พ์ ข องสํ า นั ก พิ ม พ์ จ ะไม่
เ ป็ น ไ ป ต าม เ ป้ าห ม าย ที่
กํ า หนดไว้ ทั้ ง นี้ รายได้ ที่
ได้รับมาแล้วประกอบด้วย
1.1 รายได้งานพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์อื่นจานวนทั้งสิ้น
117,339,897.34 บาท ดังนี้
- รายได้ งานบริ การจัด พิม พ์
ชุดวิชาและเอกสารการสอน
จํานวน 89,180,202.00 บาท
- รายได้งานบริ การจั ดพิ ม พ์
สิ่ ง พิ ม พ์ ทั่ ว ไ ป จํ า น ว น
18,829,942.00 บาท
- รายได้งานบริ การจั ดพิ ม พ์
งานพิเ ศษ (พิม พ์ข้ อสอบ)
จํานวน 8,177,829.00 บาท
- รายได้ ง านบริ ก ารอื่ น ๆ
จํานวน 1,151,924.34 บาท
1.2 รายได้งานบริการผลิต
สาเนาเอกสารต่างๆ ดังนี้
รายได้งานบริการผลิต
สําเนาเอกสารและจัดเก็บ
เล่ม 3,540,376.81 บาท

จํานวนประเด็นทั้งหมด
2 ประเด็น

ทั้งนี้อาจจัดทําเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว
ควบคู่กัน
2. จัดเตรีย มความพร้อมด้านบุคลากร โดย
ฝึกบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความชํานาญ
งานด้ า นการพิ ม พ์ เ ที ย บเท่ า รุ่ น พี่ ที่ ใ กล้ จ ะ
เกษียณ รวมทั้งส่งบุคลากรไป ฝึกอบรมดูงาน
เพื่อจะได้นําเทคนิคการพิมพ์ใหม่ๆ มาปรับ ใช้
งาน

ดําเนินการแล้ว
2 ประเด็น

2. สํ า นั ก พิ ม พ์ จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ ภั ณ ฑ์
ทางด้านการพิมพ์ ทดแทน โดยปีง บประมาณ
2553 ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลตเพื่อ
นํา มาใช้ ใ นการลดขั้ น ตอนการทํ า ฟิ ล์ม และ
เครื่องดิจิตอลสี เพื่อใช้ในการพิม พ์ป กเอกสาร
การสอนที่มีจํานวนน้อยไม่คุ้มค่าที่จะต้องพิม พ์
ออกเซต ในปีง บประมาณ 2554 ได้ จั ด ซื้ อ
เครื่องไสสันทากาว และเครื่องพิม พ์ออฟเซต
ขนาดตัด สองทดแทน ซึ่ งได้ทํา สัญ ญาจั ดซื้ อ
เรียบร้อยแล้ว
3. ประเด็ น การจั ด เตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
บุคลากร สํานักพิมพ์ได้ดําเนิน การ ดังนี้
- ดํ า เนิ น การส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ฝึ ก อบรมใน
หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ ม พ์ ที่ ศู น ย์
ฝึ ก อบรมเทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ จั ด
ตลอดจนได้ส่ ง ช่ า งพิ ม พ์ ผู้ ช่ ว ยช่า งพิ ม พ์ ไ ป
ศึกษาดูงานโรงพิ ม พ์ภ ายนอก เช่ น โรงพิม พ์
เนชั่น เป็นต้น
- จั ด โค ร งก าร การ จั ด การ คว าม รู้ ข อ ง
สํา นัก พิ ม พ์ โดยให้บุ ค ลากรสํ านั กพิ ม พ์ ที่ มี
ประสบการณ์ และความชํานาญทางด้านผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ดําเนิน การแล้วในเรื่องของ
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลต ของหน่วย
ฟิล์ม และวางรูป แบบและเรื่องการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ ของหน่วยศิลปะ ส่วนในปี 2554 จะ
ดําเนินการในเรื่องการพิมพ์ของช่างพิมพ์

กําลังดําเนินการ
- ประเด็น
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สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
4.2. การให้บริการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ ของศูนย์ฝกึ อบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
(3 ประเด็น)
- ผ ล ผลิ ตข องร ายไ ด้ ใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 3
ระยะเวลา 8 เดือนแรก ต้อง
ไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ 90 ของ
จํ านวน 1,373,000.00 บาท =
1,235,700.00 บาท ซึ่งต่ํา
กว่าเป้าหมาย (379,900.001,235,700.00) เ ป็ น เงิ น
855,800.00 บาท คาดว่ า
รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก าร
ฝึกอบรมเทคโนโลยี ด้านการ
พิมพ์ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ จะ
ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
กํ า หนดไว้ ทั้ ง นี้ รายได้ ที่
ได้ รั บ มาแล้ ว ระยะเวลา 8
เดื อนแ ร กป ร ะ กอบ ด้ วย
ร า ย ไ ด้ ง า น บ ริ ก า ร จั ด
ฝึกอบรมหลัก สูตรการพิม พ์
ระยะสั้น 379,900.00 บาท

1. ศูนย์ฝึกอบรมฯ ควรพิจารณาแนวทาง
การดําเนินงาน 2 แนวทาง ดังนี้
1.1 กรณี ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ จะดํ า เนิ น
การจัดฝึกอบรมต่อไป ควรดําเนินการดังนี้
1) ทบทวนผลดํ า เนิ น งานที่ผ่ า นมาถึ ง
สาเหตุผลกระทบที่ทํา ให้ร ายได้ จากการจั ด
ฝึกอบรมลดลงแนะนําเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อ
หาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
2) จั ด ทํ า แผนการตลาดเกี่ ย วกั บ
หลัก สูตรที่จ ะจัด ฝึกอบรม เช่น การสํา รวจ
กลุ่มเป้าหมายก่อนการจัด ฝึกอบรม
3) ควรทํ า งานเชิ งรุ ก และติ ดตาม
งานอย่างสม่ําเสมอ

1.1-1) เรื่องแนวทางการดําเนินงานของศูนย์
ฝึกอบรมฯ ว่าจะดําเนินการจัดฝึกอบรมต่อไป
หรือไม่นั้น ประเด็นดังกล่าวศูนย์ฝึกอบรมฯ จะ
พิจารณาจากกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ
ว่าควรให้ดําเนินการอย่างไรต่อไป เนื่องจาก
ศูนย์ฝึกอบรมฯ อยู่ภ ายในการกํากับ ดูแ ลของ
มหาวิทยาลัย ส่วนในเรื่องของการทบทวนผล
การดํ า เนิ น งานศู น ย์ ฝึ ก บรมฯ ได้ ทํ า การ
ท บ ท ว น ต ล อ ด ด้ ว ย ก า ร จั ด ทํ า SWOT
ANALYSIS ที่คํานึงถึงปัจจัยภาพแวดล้อม ผู้มี
ส่วนได้ส่ วนเสีย ทั้ งภายในและภายนอกของ
ห น่ ว ย ง า น ซึ่ ง ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ข้อ เสนอแนะศูน ย์ ฝึก อบรมฯได้ นํา ชี้ แ จงให้
ผู้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย รับ ทราบแล้ว ซึ่ งบาง
ประเด็นศูนย์ฝึกอบรมฯ วิเคราะห์แ ล้วคิดว่า
มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาคณะทํางานที่เป็น
ลักษณะ Team เพื่อเข้ามาช่วยเหลือ แก้ไ ขให้
ศูนย์ฝึกอบรม เช่น การวิเคราะห์พื้นที่หน้างาน
การตั ด สิ น ใจในการให้ ทุ น สนั บ สนุ น วั ส ดุ
อุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กับ เทคโนโลยี แ ละสภาพการปฏิบั ติงานจริ ง
รวมถึงสนับสนุนหลักสูตรที่ต้องใช้เครื่องมือใน
การตอบสนองความต้องการฝึกอบรมของกลุ่ม
ลูก ค้า และการวิ เ คราะห์ ความสั ม พั น ธ์ข อง
ทรัพยากรบุคคลกับภาระงานจริงที่ต้องปฏิบัติ
เป็นต้น 1.1-.1 และ 1.1-3) สําหรับ ภาพรวม
ของการดําเนินงานของฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ
ในปี 2553 นั้น มี การเปลี่ยนแปลงตอลดเวลา
ซึ่งเดิมตามโครงสร้าง
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สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ฝ่ายจัดการฝึกอบรม มีนักวิชาการโสตทั ศ น์
ศึก ษา 6 จํา นวน 1 ราย ที่ รั กษาการใน
ตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยจั ด การฝึ ก อบรมมี
นักวิขาการศึกษา เป็น ลูกจ้างชั่ วคราวราย
เดือน 1 รายและมีคนงาน (วุฒิ ป.6) 1 ราย
เป็ น ผู้ ช่ วยงาน หลั ง จากนั้ น ได้ทํ า คํ า ขอ
อั ต ร ากํ า ลั ง ขอโย กตํ า แหน่ ง จากฝ่ า ย
เทคโนโลยีการพิมพ์มาช่วยอีก 1 ตําแหน่ง
คื อ นั ก วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า พ นั ก ง า น
มหาวิ ทยาลั ย วุฒิ ป.ตรี ซึ่ง การพิ จารณา
แล้วตัวหลักของการทํางาน มีเ พียง 2 ราย
ที่เ ป็น หัวหน้างาน และนั กวิชาการศึกษา
(พนักงาน) แต่ต้องทํางานทั้งระบบ หากมี
การเ ปรี ย บเที ย บกั บ สํ า นั ก การ ศึ ก ษา
ต่อเนื่องที่มีหน่วยงานที่แยกเฉพาะสายงาน
การปฏิบัติของหน้าที่ (คงไม่สามารถเทียบ
กัน ได้ ) ผลของการคาดหวั ง ในเรื่ อ งการ
วิเคราะห์ทําแผน ซุ่มตลาดคงได้ร ะดับหนึ่ง
ตามศักยภาพของบุค ลากรที่มี และถ้าจะ
พิจารณาเรื่อ งกลุ่ มลูก ค้าที่ เ ป็น เป้า หมาย
ศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ มี Positioning แบบ
Niche Market และเป็น Niche Market
ที่ ข าดแรงสนั บ สนุ น ใน ด้ า น เค รื่ อ งมื อ
เครื่ อ งจั ก ร ที่ จ ะสนั บ สนุ น ต่ อ ยอดของ
หลั ก สู ต ร ด้ ว ย จึ ง ทํ า ให้ ย อดของการ
ฝึกอบรมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับ
การทํางานเชิงรุก ปัจจุบันฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ
ใช้การประชาสัมพัน ธ์ขยายกลุ่มเป้าหมาย
ให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนราชการและเอกชน
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สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ
1.2 กรณี ที่ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ จะโอน
ภาระงานไปให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันในมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
ควรดําเนินการ ดังนี้
- นํ า เ ส น อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ
พิจารณาเรื่องการโอนภาระงานที่มลี ักษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั น ไปให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการ เพื่อความสะดวก
ในการบริหารจัดการ เช่น
1) โอนงานด้านการพิมพ์ของศูน ย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยีฯ มารวมกับสํานักพิมพ์
เพื่อร่วมกันจัดทําสิ่งพิมพ์ให้กับมหาวิทยาลัย
โดยสามารถใช้ ทรัพยากรร่วมกันได้
2) โอนงานด้านการฝึกอบรมของ
ศูน ย์ ฝึ ก อบรมเทคโนโลยี ฯ ไปยั ง สํ า นั ก
การศึ กษาต่ อเนื่ อ งซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญงานด้านการ
ฝึกอบรมโดยเฉพาะ รวมทั้งสํานักการศึกษา
ต่อเนื่อง มีฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตร
การฝึกอบรม เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
2. ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมฯ มีพื้น ที่ใช้สอย
ในสํานักงานว่างอยู่ควรให้หน่วยงานอื่น มา
ใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมหาวิทยาลัย
จะได้ ใ ช้ป ระโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยศู น ย์
ฝึกอบรมฯ ควรนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
กําหนดหลั กเกณฑ์การ ให้บริก ารการใช้
พื้น ที่ ดั ง กล่ า วทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การแบ่ ง เบา
ภาระค่า ใช้ จ่ ายด้า นสาธารณู ปโภค เช่ น
ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ซึ่งมีผลต่อการคิด
ต้นทุนของศูนย์ฝึกอบรมฯ

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
- สําหรับข้อเสนอแนะในกรณีที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ
จะโอนภาระงานไปให้หน่ วยงานต่างๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึ งกัน ในมหาวิท ยาลัยไป
ดําเนินการ แนวปฏิบัตินี้ศูนย์ฝึกอบรมมิได้
เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม แนวทางแต่ รั บ ทราบมาจาก
ผู้บริหารที่กํากับดูแลหากผู้บริหารระดับสูง
มีแนวทางในการปฏิบัติไว้ให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ
ก็ยินดีทีจะปฏิบัติตามในฐานะหน่วยงานที่
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
แต่ปัจจุบันสําหรับเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างศูน ย์ฝึกอบรมฯ
กับ สํ านั ก พิ มพ์ ไ ด้ ดํา เนิน การไปบ้ างแล้ ว
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ผู้ บ ริ ห ารเป็ น บุ ค คล
คนเดี ยวกั น จึ ง ใช้ ทรั พ ยากรด้ านบุ ค คล
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละสถานที่ ร่ ว มกั น
แต่คิดต้นทุนขอหน่วยงานย่อย

- ศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ ก
หน่วยงานในการเข้าใช้อาคารและสถานที่
ของศูนย์ฝึกอบรมฯ เพราะศูน ย์ฝึกอบรมฯ
เสมอว่ า ทุ ก ภารกิ จ ของทุ ก หน่ ว ยงาน
ดําเนินการเพื่อสนองภารกิจหลักและรอง
ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยมิได้มีการคิด
ค่ า ใช้ จ่ า ย ประกอบกั บ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ
ได้รับทราบนโยบายด้านการบริหารอาคาร
สถานที่จ ากผู้บ ริห ารระดั บสู งที่ ดูแ ลด้ า น
อาค าร สถาน ที่ ว่ า อาคารสถานที่ ข อง
ศูนย์ฝึกอบรมฯ นั้น มิได้เป็นทรัพย์สินของ
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สิ่งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะ

จํานวนประเด็นทั้งหมด
3 ประเด็น

ดําเนินการแล้ว
3 ประเด็น

การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
ศูนย์ฝึกอบรมฯ แต่เป็นทรัพย์สินของหน่วย
อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลั ย ศูน ย์ฝึ ก
อบรมฯ ไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายหรือเรียก
เก็บค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ใดๆ ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้นักศึกษาปริญญาโทเข้าใช้ห้อง
เพื่อสัมมนาเสริมทักษะ ทุกเสาร์ – อาทิตย์
แบบเหมาการใช้สถานที่ตลอดปี หรือการ
ให้พื้นที่หน่วยงานต่างๆ ใช้เ ป็น สถานที่ใน
การประชุ มรวมถึงการให้พื้น ที่ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่จัดตั้งหน่วยงานพิเ ศษสําหรับการ
ทําวิจัยเป็นสํานักงานแบบรายเดือนรายปี
ได้เ ป็น ต้ น ซึ่ง ศูน ย์ฝึก อบรมฯ ก็มิ ได้มี การ
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย (มีบางหน่วยงานแสดง
เจตจํ านงให้ การสนับ สนุ น ค่า ใช้ จ่า ยด้ า น
สาธาร ณู ป โภค จากงบปร ะมาณของ
หน่ ว ยงานเอง) ทั้ ง นี้ เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนิน งานของ
ศูนย์ฝึกอบรมฯในด้านรายรับว่าไม่สัมพัน ธ์
กับในด้านรายรับว่าไม่สัมพัน ธ์กับรายจ่าย
ศู น ย์ ฝึ ก อบร มฯ จึ ง ได้ เ สน อผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย ในการคิดต้น ทุน
การปันส่วนค่าใช้จ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มี
ม ติ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ค่ า
สาธารณู ป โภคในอัต ราร้ อยละ 20 ศู น ย์
ฝึกอบรมฯ รับผิด ชอบ ร้ อยละ 80 (ศูน ย์
ฝึกอบรมฯ จึงได้ เ ริ่มดํา เนิน การตามมติ นี้
เมื่อต้นงบประมาณ 2554)
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
- ประเด็น
- ประเด็น
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สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
5. ระบบสารสนเทศด้านการควบคุมทั่วไป ของสานักคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะ
มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 2 ประเด็น
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
สิ่งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหน่วยรับตรวจ
1. การให้ บริ การพื้น ที่บ น 1. ควรมีแนวทางการควบคุ มเพื่อ แก้ไ ข สํานักคอมพิวเตอร์ได้ ดําเนิน การโดยจะมี
ระบบบริก ารสารสนเทศ ปัญหาดังกล่าว ในการจัดเก็บข้อมูลที่เ กิน การนําซอร์ฟแวร์ SharePoint มาใช้ในการ
มสธ. (e-Service) บางหน่วย ความจําเป็น ของหน่วยงานที่ใช้บริการใน บริหารการจัดเก็บข้อมูลบนระบบบริการ
จัด เก็ บ ข้อ มู ล มากจนเกิ น ระบบ e-Service
สารสนเทศ มสธ. (e-Service)
ความจํ า เป็ น ทํ า ให้ มี ก าร
สํารองข้อมูลที่ไม่จําเป็นบน
ระบบมากเกินไป
2 . ก า ร ค ว บ คุ ม บ ริ ษั ท 2. ควรมีการควบคุมการทํางานของบริษัท สํานักคอมพิวเตอร์ ได้มีการควบคุมบริษัท
Outsources ที่เ ข้ามาทํ า Outsources ที่ทําหน้าที่พัฒนาระบบงาน Outsource ทําหน้าที่พัฒนาระบบงานตาม
หน้ า ที่ พั ฒ นาระบบงาน ตามสัญญาจ้างตามที่ในสัญญาระบุเกี่ยวกับ สัญญาจ้างมีสัญญาที่ระบุเกี่ยวกับการรักษา
ต่างๆ ตามสัญญาจ้างของ การรักษาความลับของข้อมูล
ความลั บของข้อมูลและขอบเขตของงาน
มหาวิทยาลัย เช่ น ข้ อมู ล
และเงื่อนไขอย่างชัดเจน โดยมีการกําหนด
ที่ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ ข อ ง
ไว้ในสัญญาจ้างและการขอใช้ข้อมูลที่สําคัญ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั้ ง ด้ า น
ต้องมีการทําบันทึกขอใช้ข้อมูลที่สําคัญต้อง
การ เ งิ น ด้ า น ทะเ บี ย น
มีการทําบันทึกขอใช้ข้อมูลโดยต้องผ่านการ
นักศึกษาและด้านบุคลากร
อนุ มัติ จากหั วหน้า ส่ว นงานและผู้ บริ หาร
ของหน่วยงาน
จํานวนประเด็นทั้งหมด
ดําเนินการแล้ว
กําลังดําเนินการ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
2 ประเด็น
2 ประเด็น
- ประเด็น
- ประเด็น
รวมจานวนประเด็น
ดาเนินการแล้ว
กาลังดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ทั้งสิ้น 45 ประเด็น
42 ประเด็น
3 ประเด็น
- ประเด็น
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5. การพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายใน และ
สานักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2554 มีการประเมิน จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตาม PMQA ประจาปี 2554
(แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี 7.2.1)
เกณฑ์การประเมิน
แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับ 1 = สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวน
การสร้างคุณค่า ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ได้ยกเลิกตัวชี้วัดนี้ในเป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2554 เนื่องจาก
ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ย กเลิกการประเมิน ในตัวชี้ วัดดังกล่าว จึงได้
และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้อง ปรั บ ปรุ งตั ว ชี้ วั ดในแผนพั ฒ นา มสธ.ระยะ 5 ปี เป็ น “ระดั บ
กับความคาดหวัง และความต้องการของ ความสํา เร็ จ ของการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งกระบวนการที่ ส ร้ า ง
ผู้รับบริการ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะ คุณค่า” ซึ่งถ่ายทอดมาจาก ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติร าชการ
ทําให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ประจําปี งบประมาณ 2554 มิติที่ 4 มิติ ด้านการพัฒนาองค์ก ร
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดที่ 14 (สกอ. 2.1 ปีการศึกษา 2553) แทน
สถาบัน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ดังนั้น ผลการดําเนิน งาน (1 กรกฏาคม 2553 -30 มิถุน ายน
ระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อทํา
2554) มหาวิ ทยาลัยอยู่ร ะหว่า งการดําเนิน การ เพื่อ รอรั บการ
ให้การดําเนินงานของสถาบันมีความ
ประเมินจากผู้ประเมินของ สกอ. ในไตรมาสสุดท้ายของปี
สอดคล้องกัน
ระดับ 2 = สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําข้อกําหนด
ที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
จากความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1
ระดับ 3 = สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบ
กระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ
ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานพร้อมทั้งการกําหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทําหน้าที่
ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาความคุ้มค่า
ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินกระบวนการ
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รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตาม PMQA ประจาปี 2554
(แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี 7.2.1)
ระดับ 4 = สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวน
การตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งาน
มีประสิทธิภาพ(การควบคุมต้นทุน
ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) และ
มีการติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เช่น
มีแผนหรือมาตรการลดค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงาน เป็นต้น
ระดับ 5 = สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม
และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอน
ที่ 4 และจัดทํารายงานผลการปรับปรุง
กระบวนการเสนอต่อผู้มีอํานาจเพื่อให้
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็น
แนวทางในการกําหนดกระบวนการที่
สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต่อไป

ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ระดับ 2
-

บรรลุเป้าหมาย
-

ไม่บรรลุเป้าหมาย
-
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(ก.พ.ร. 6)
คาอธิบาย
เกณฑ์ข้อ 1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็น
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยศูน ย์ประสานงานการ
ภารกิ จ ของสถาบัน อุ ดมศึ กษาตามที่กํ า หนดไว้ ใ น ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานกลางที่ ดํ า เนิ น งาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ข เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกําหนดให้มีการวาง
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้อ งสร้าง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ดังนี้
และพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
นโยบาย เป้า ประสงค์ และระดั บ คุ ณ ภาพตาม
ระดับสาขาวิชา และระดับสํานัก/ สถาบัน ทําหน้าที่ในการวาง
มาตรฐานที่ กํ าหนดโดยสถาบั นและหน่ว ยงานต้ น
นโยบาย แนวทางการดําเนิน งาน กํากับ ควบคุม ดูแลในการ
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง มีการวัดผล
ประกันคุณภาพการศึกษา
สํา เร็ จ ของการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน
รวมทั้ ง การรายงานผลการประกั น คุ ณ ภาพต่ อ 2. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มี
การประเมิ น และปรั บ ปรุง อย่ า งต่อ เนื่ อ ง และมี 3. มีก ารนํ า ระบบ PDCA มาใช้ ใ นการประกัน คุ ณภาพในทุ ก
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
องค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในถื อ 4. มีการบูร ณาการตั วบ่งชี้ ของสํ านักงานรับ รองมาตรฐานและ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) (สมศ.)/
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิ ตสํานึกให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร.
เห็นว่าเป็นความรับ ผิดชอบร่วมกัน ของทุกคนในการ
เข้าด้วยกัน รวมทั้ง ยังเพิ่มเติมตั วบ่งชี้อัตลักษณ์ โดยระดับ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่
มหาวิทยาลัยและระดับสาขาวิชา ใช้ตัวบ่งชี้ที่ 16 และ 17 ของ
สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิต
สมศ. ระดับสํานัก/สถาบัน ใช้ตัวบ่งชี้ที่ 17 ของ สมศ. และ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ได้กําหนดตัวบ่งชี้ใหม่ โดยคํานึงถึง
เกณฑ์การประเมิน:
วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมาใช้เ ป็น
1. มี ร ะบบแล ะกล ไกการ ปร ะกั น คุ ณ ภาพการ ศึ ก ษา
กรอบในการกําหนดตัวบ่งชี้ซึ่งสะท้อนคุณภาพการศึกษาระบบ
ภายในที่ เ หมาะสมและส อดคล้ อ ง กั บ พั น ธกิ จ แล ะ
ทางไกล
พั ฒ นา การ ของสถาบั น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ภาควิ ช าหรื อ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
2. มี ก าร กํ า หนดนโยบายแล ะให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการ
ใช้ 10 องค์ประกอบตามแนวทาง สกอ. และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโดยคณะกรรมการ
สมศ. ก.พ.ร. และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ รวมทั้งสิน้ 43 ตัวบ่งชี้
ระดับนโยบายและผ้บู ริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตั วบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ ของ
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
สถาบัน
ใช้ 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(ก.พ.ร. 6) (ต่อ)
4. มี ก ารดํ าเนิ นงานด้ านการ ปร ะกั น คุ ณ ภาพ  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสานัก /สถาบัน
การศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ้ ว น ประกอบด้ ว ย ใช้ 3 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้
1) การควบคุ ม ติ ดตามการดํ าเนินงาน และ
ยกเว้น บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพิ่มบางองค์ประกอบ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องสําหรับระบบการประเมิน คุณภาพภายใน
เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน
ใช้ระบบคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน และไม่กําหนดค่าน้ําหนัก (คือ
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ทุกตัวบ่งชี้มีน้ําหนักเท่ากับหนึ่ง) และแบ่งตัวบ่งชี้ออกเป็น 3 กลุ่ม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ สํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ทั้งนี้ได้มีการกําหนดให้
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล ตั้งค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ทุกตัวไว้ที่เกณฑ์ขั้นต้นของคะแนนระดับ 4
การประเมิ น คุ ณ ภาพไปทํ า แผนการพั ฒ นา 1. มีการกําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
2. มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดทํารายงานการประกัน คุณภาพ
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
การศึกษาของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เ ป็น มาตรฐาน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เดียวกัน
มาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒ นา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก 3. มีการประชุม ชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อการดําเนิน งาน
ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
4. มีการปฐมนิเ ทศกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
องค์ประกอบคุณภาพ
ในทุกปีการศึกษา
7. มีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
5. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงาน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
ในทุกปีการศึกษา
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
8. มีเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านการประกัน
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็น การอภิมานผล
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
การประเมินคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน
ร่วมกัน
7. มีการนําหน่วยงานทีเ่ ป็นต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
ภายในที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลีย่ น
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เรียนรู้กับทุกหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
ประโยชน์
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ข้อ 2
มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับ นโยบายและผู้ บ ริ ห ารสูง สุ ดของสถาบั น
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้
1. มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ทําหน้าที่กํากับ ดูแ ลด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทั้ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ
หน่วยงาน
2. ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีข องทุกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยได้มีการเชิญผู้ท รงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจประเมินทุกครั้ง
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ “ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่ ก่ อให้เ กิด การพัฒ นาคุ ณภาพอย่ า งต่ อเนื่อ ง” ไว้ ในคํ า
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในมิติที่ 4
4. มีการกํา หนดตัวบ่ งชี้ “ระดับ คะแนนเฉลี่ ย ผลการประเมิน การ
ประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน” ไว้ใ นคํา รับ รองการปฏิ บั ติ
ราชการในมิติที่ 4 ของทุกหน่วยงาน

เกณฑ์ข้อ 3
1. มหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบการประเมิน คุณภาพการศึกษา
ภายในของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานคุ ณ ภาพของ สมศ.
และ ก.พ.ร. รวมทั้ง เพิ่ม เติ มตั วบ่ง ชี้อั ตลั กษณ์ เพื่อ สะท้อ น
คุณภาพของระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งจะสามารถรองรับการ
ตรวจประเมิน คุ ณภาพโดย สกอ. สมศ. และหน่วยงานอื่น ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
2. มีการบูร ณาการตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) (สมศ.)/
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร.
เข้าด้วยกัน รวมทั้ง ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ โดยระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับสาขาวิชาใช้ตัวบ่งชี้ที่ 16 และ 17 ของ
สมศ. ระดับสํานัก /สถาบันใช้ตัวบ่งชี้ที่ 17 ของ สมศ. และ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
99
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ผลการดาเนินงาน
ระดั บหน่ว ยงานสนั บสนุ น ได้กํ าหนดตัว บ่งชี้ ใหม่ โดยคํ านึ งถึ ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมาใช้เป็นกรอบ
ในการกําหนดตัวบ่งชี้ซึ่งสะท้อนคุณภาพการศึกษาระบบทางไกล
เกณฑ์ข้อ 6
ศูนย์ประสานงานการประกัน คุณภาพการศึกษาได้ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทําระบบข้อมูลและสารสนเทศ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใช้ร่วมกันได้ทุกระดับ ดังนี้
1. จัดทําข้อมูลกลาง (ข้อมูลพื้นฐาน) ซึ่งได้แก่
- ข้อมูลนักศึกษา / ผู้สําเร็จการศึกษา
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลงบประมาณ
2. จัดทําข้อมูลระดับตัวชี้วัดในกรณีที่ต้องใช้ผลประเมิน ร่วมกัน
มีการประชุมหารือเพื่อกําหนดเจ้าภาพหลัก เพื่อรับผิดชอบการ
ตอบตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งการจัดหาเอกสารหลักฐานอ้างอิง
แล้วประกาศข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบและโต้แย้ง
เพื่อหาข้อยุติก่อนนําไปใช้จัดทํา SAR ซึ่งทําให้ข้อมูลของตัวบ่งชี้
ดั ง กล่ า วทั้ ง ในระดั บ หน่ ว ยงานและระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
3. จัดทําระบบสารสนเทศ QMIS เพื่อใช้ในการประกัน คุณภาพ
การศึกษาของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4, 5, 7, 8 และ 9 จะดําเนินการ
แล้วเสร็จในรอบ 12 เดือน

ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

3 ข้อ
4 ข้อ

บรรลุเป้าหมาย


ไม่บรรลุเป้าหมาย
-
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
คาอธิบาย
การพัฒ นาบุค ลากรให้สามารถเรี ย นรู้ แ ละ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐานสําคัญในการ
สร้างความเป็นเลิศขององค์กร องค์กรจึงจําเป็นต้องมี
แนวปฏิ บั ติร ะบบงานที่ เอื้ อ และสร้ า งแรงจู ง ใจให้
บุคลากรเกิดความร่วมมื อร่วมใจกันทํางานเป็นที ม
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รสู่ เ ป้ า หมายที่ กํ า หนดไ ว้
ประจําปี 2554
เกณฑ์การประเมิน
ประเด็นที่ 1 = สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําปี 2553 โดยมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนําสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2552 มาประกอบ
การจัดทําแผน และเสนอต่อผู้มีอํานาจ
หรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อ
พิจารณา
ประเด็นที่ 2 = นําผลการติดตามไปปรับปรุง
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทํางานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ
และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 3 = สถาบันอุดมศึกษามีแนวทาง หรือ
กําหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุม
ผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน
และภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง
ผลการพัฒนาตนเองของบุคลกรฯ
โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์กร
สู่ระดับบุคคลฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบ

(แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี 7.4.1)

ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดที่กําหนดมาจากการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) ลําดับตัวชี้วัดที่
12 ซึ่ง ก.พ.ร.ได้ทําความตกลงประเมินร่วมกับ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
มหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ใ นระหว่ า งการดํ าเนิ น การเตรี ย มผลการ
ดํ า เนิ น งานจนถึ ง วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 (การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปี 2553) เพื่อ
รับการประเมินจากผู้ป ระเมิ นจาก สกอ. ภายในไตรมาส 4
และผลการประเมิ น คะแนนจาก สกอ. จะเป็ นคะแนนการ
ประเมิ น คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
(ก.พ.ร.) ประจําปีงบประมาณ 2554 ด้วยเช่นเดียวกัน
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ผลการดาเนินงาน

การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบ
การให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 4 = สถาบันอุมศึกษามีระบบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
ต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนา
งานที่รับผิดชอบเป็นสําคัญ รวมทั้ง
มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากร
ทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น
ประเด็นที่ 5 = จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี
และรายงานสรุปประสบการณ์
ปัญหาข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้มีอํานาจ หรือ
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา
และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

2 ประเด็น
-

บรรลุเป้าหมาย
-

ไม่บรรลุเป้าหมาย
-
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ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับความสาเร็จของแผนการใช้ทรัพยากรภายใน ภายนอกสถาบันร่วมกัน
(แผนปฏิบัติราชการ มสธ. ปี 2554)

เกณฑ์การประเมิน
ระดับที่ 1 = มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการ
การใช้ทรัพยากรของสถาบัน
ระดับที่ 2 = มีการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากร
ภายในภายนอกสถาบันที่ได้รบั อนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย
ระดับที่ 3 = มีการดําเนินการตามแผนครบถ้วน
ทุกประเด็น
ระดับที่ 4 = มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน
ระดับที่ 5 = ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ระดับที่ 2
ระดับที่ 5

มหาวิ ทยาลั ยมี แผนการใช้ ทรั พยากรร่ วมกับ หน่ วยงานอื่ น
ภายนอกสถาบัน และเพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
คํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ โดยใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกัน ตามแผนการใช้ทรัพยากร
ภายในภายนอกสถาบัน โดยให้หน่วยงานคํานึงถึงความประหยัด
จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน กับหน่วยงานอื่น มหาวิทยาลัยจึงได้
ถ่ายทอดตัว ชี้วัดนี้ เ ป็น ตั วชี้วัด กลาง (บัง คับ) ลงสู่คํ ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ในมิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ จํานวน 23 หน่วยงาน
ในรอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน
9 หน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และประหยัด และประสบ
ความสําเร็จในการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร
ร่ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานภายนอก 5 แห่ ง และ
หน่ วยงานภายใน 1 แห่ ง โดยประหยั ดงบประมาณได้จํ านวน
5,880,760 บาท
สรุป ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดนี้ มีความสําเร็จอยู่ในระดับ 5

บรรลุเป้าหมาย


ไม่บรรลุเป้าหมาย
-
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.5 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2554 (แผนปฏิบตั ิราชการ มสธ. ปี 2554)
คาอธิบาย
ความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ปฏิบัติ
ร้ อ ยละของจํ า นวนตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผน
ปฏิบัติ งานประจําปีง บประมาณ พ.ศ. 2554 ราชการประจําปีงบประมาณ 2554 ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน
ที่บ รรลุเ ป้า หมายเปรีย บเทีย บกั บจํ านวนตั ว 47 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่ตั้งค่าเป้าหมายในรอบ 6 เดือน จํานวน
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 20 ตัวชี้วัด การบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.22
(ภารกิจพื้นฐาน/โครงการยุทธศาสตร์) ทั้งหมด สรุปได้ดังนี้
พันธกิจ

ค่า
เป้าหมาย
รอบ
6 เดือน

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ
6 เดือน

1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
1.1 ร้อยละความสํ า เร็ จของการ
65
11.86
ดําเนินงานพัฒนาหลั ก สู ตรใหม่ /
ปรั บปรุ งหลั ก สู ตรเพื่ อ เปิ ดสอน
ประจําปีงบประมาณ 2554
1.2 ร้อยละความสํ า เร็ จของการ
65
22.71
ดําเนินงานของการผลิ ตชุ ดวิ ช า
ใหม่ / ปรั บ ปรุ ง ชุ ด วิ ช าเพื่ อ เปิ ด
สอนประจําปีงบประมาณ 2554
1.3 ร้อยละความสําเร็จของการ
65
14.93
จัดทําเนื้อหาผลิตสื่อ e-Learning/
ปรับปรุงเนือ้ หาชุดวิชา e-Learning
เพื่อเปิดสอนประจําปีงบประมาณ
2554
1.4 ร้อยละของจํานวนชุดวิชาที่มี
65
100
การจั ดการเรี ย นการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย เพื่อเปิ ด
สอนประจําปีงบประมาณ 2554
1.5 ร้อยละความสํ า เร็ จของการ
40
100
ผลิ ต/ปรั บ ปรุ งสื่ อ e-Learning
ประจําปีงบประมาณ 2554
1.6 ร้อยละของจํานวนนัก ศึ ก ษา
60
55.54
ใหม่ประจําปีงบประมาณ 2554

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
104

การบรรลุตาม
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดในรอบ
6 เดือน

44.44
ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ
ไม่บรรลุ

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
พันธกิจ
รอบ
รอบ
6 เดือน
6 เดือน
1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ (ต่อ)
1.7 ร้อยละของผู้สําเร็ จการศึ กษา
30
47.36
ประจําปีงบประมาณ 2554
1.8 ร้อยละของผลงานวิ ช าการ
30
97.22
ที่ ไ ด้ รั บหนั งสื อ รั บรองการแจ้ ง
ข้ อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ล ะ / ห รื อ
ได้รับรองคุณภาพจากหน่ วยงาน
ที่เชื่ อ ถื อ ได้ ต่อ อาจารย์ ประจํ า /
นักวิจัยประจํา (กพร.4.2.3)

1.9 ระดับความสําเร็จของ
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบ
ครบวงจร (One Stop
Service)

4

3

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร
สถาบันในสังคมเพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
และสังคมฐานความรู้

2.1 จํา นวนผู้เ ข้า รับ บริ ก าร
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2 ร้อยละของโครงการหรือ
กิ จ กร ร มบริ ก าร วิ ช าการ /
วิช าชีพ ที่ต อบสนองต่ อ ความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
คว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง สั ง ค ม
ชุมชนและประเทศชาติ หรื อ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
2.3 ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่ มี
ส่ ว นร่ ว มในการ ให้ บ ริ ก าร
วิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา
เป็ น กร รมการ วิ ท ยานิ พ นธ์
ภายนอกสถาบันเป็นกรรมการ
วิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ อ
อาจารย์ประจํา

บรรลุ
บรรลุ

ไม่บรรลุ

60.00

7,000

1,440

ไม่บรรลุ

20

30.93

บรรลุ

25

N/A

N/A
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การบรรลุตาม
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดในรอบ
6 เดือน

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
พันธกิจ
รอบ
รอบ
6 เดือน
6 เดือน
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร
สถาบันในสังคมเพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
และสังคมฐานความรู้ (ต่อ)

2.4 ระดั บคะแนนเฉลี่ยความ
พึง พอใจของผู้ เ ข้า รับบริก าร
วิชาการ/วิชาชีพ แก่สัง คมของ
มสธ.
2.5 ร้อ ยละของผู้รั บบริ ก าร
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 40
ร้อยละ 64.22

การบรรลุตาม
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัดในรอบ
6 เดือน

4.00
(81.50)

4.64
(92.71)

บรรลุ

81

91.54

บรรลุ

3. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปญ
ั ญาไทย
3.1 ร้ อยละของงานวิ จัย ที่ ได้ รั บ
50
81.40
ทุนอุดหนุนตามแผนหลักการวิจยั
ประจําปีงบประมาณ 2554
4. อนุรกั ษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ร้อยละความสําเร็จของแผน
40
66.67
แ ม่ บท ศิ ล ปวั ฒน ธร รม แ ล ะ
อุ ท ย า นกา รศึ ก ษ า ประจํ า ปี
งบประมาณ 2554
4.2 จํ านวนผู้ เข้ า ร่ วมโครงการ/
3,250
7,260
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
4.3 ระดับความพึงพอใจของ
4.30
3.71
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่
(85.86)
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ณ
อุทยานการศึกษาฯ
5. การพัฒนาองค์กร
5.1 ร้ อย ล ะ ข องกา รบรร ลุ
40
64.22
เป้ า หมายตามตั วบ่ งชี้ ข องการ
ปฏิ บั ติ ง า นของมหาวิ ท ยาลั ย
ประจําปีงบประมาณ 2554
5.2 ร้อยละ (ระดับ) ความสําเร็จ
4
1
ของการดําเนินงานตามการปรับ
สถานภาพการเป็น ม.ในกํากับ
ร้อยละของการบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วดั รอบ 6 เดือน

100.00

บรรลุเป้าหมาย


66.67

บรรลุ

บรรลุ
ไม่บรรลุ

50.00
บรรลุ

ไม่บรรลุ
64.22

ไม่บรรลุเป้าหมาย
-
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บรรลุ

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.6 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามการปรับสถานภาพการเป็นมหาวิ ทยาลัยในกากับ
(แผนปฏิบัติราชการ มสธ. ปี 2554)

เกณฑ์การประเมิน
ระดับที่ 1 = มีคณะทํางานและมีการประชุม
อย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 2 = ยกร่างระเบียบแล้วเสร็จตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ปรับระบบการบริหารงาน และ
โครงสร้างมหาวิทยาลัยสุโขทัย –
ธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ
ระดับที่ 3 = นําเสนอต่อคณะกรรมการ
ปรับระบบการบริหารและโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับ
ระดับที่ 4 = นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ระดับที่ 5 = ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ระดับที่ 4
ผลการดําเนินงาน
ระดับที่ 3

มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ดํ า เนิ น การเตรี ย มการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีง บประมาณที่ ผ่ านมาในรูป ของคณะทํ างาน ซึ่ งมี ก ารยกร่ า ง
ระเบียบ/แนวทางตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการปรับระบบ
การบริหารงานและโครงสร้างมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ และนําเสนอต่อคณะกรรมการปรับระบบ
การบริหารและโครงสร้าง มสธ.เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ได้ค ะแนนระดับ 3 จาก
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ

บรรลุเป้าหมาย
-

ไม่บรรลุเป้าหมาย
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ภาคผนวก 2
รายละเอียดผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ด้านที่ 2 ด้านการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ด้านที่ 2 ด้านการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554
วัตถุประสงค์
เป็นการประเมินผลด้านการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 ในรอบ 6 เดือนแรก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการประเมินความก้าวหน้าของการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ด้านที่ 2 ด้านการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2554
มีประเด็นการประเมิน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามคารับรอง
เนื่ องจากสํา นัก งาน ก.พ.ร. ได้ป รับ เปลี่ ย นวิธี ก ารรายงานผลการ
การปฏิบัติราชการกับสานักงาน ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
ก.พ.ร.
2554 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA Online ของ
สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และผลการประเมิ นจากหน่ว ยงาน
เจ้าภาพ ได้แ ก่ สํานักงานสถิติแ ห่งชาติ เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ
ของระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และความพึ ง พอใจของนิ สิ ต
นักศึกษา และกรมบัญชีกลาง เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมิได้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติร าชการ
เนื่องจากตัว ชี้วัดบางตัวในคํารับรองการปฏิบัติร าชการยังขาดความชัดเจน
ทั้งในแง่ของคําอธิบายตัวชี้ วัดและเกณฑ์การให้ค ะแนน มหาวิทยาลัยจึงได้
ทัก ท้ วงไปยั ง สํา นั ก งาน ก.พ.ร. เพื่ อ ให้ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มก่ อ นที่
มหาวิทยาลัยจะลงนามในคํารับรองการปฏิบัติร าชการ แต่ขณะนี้สํานักงาน
ก.พ.ร. ยังมิได้ชี้แจงผลการทัก ท้วงเกี่ยวกับคํารับรองการปฏิบัติร าชการให้
มหาวิทยาลัยทราบ
ดังนั้น จึงไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับสํานักงาน ก.พร. รอบ 6 เดือน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2. ผลการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยระดับ
ผู้บริหารและระดับหน่วยงาน

ปีง บประมาณ 2554 มหาวิท ยาลัย ได้ จัด พิธี ลงนามคํ ารั บรองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ทั้ ง ระดั บ ผู้ บ ริ ห ารและระดั บ หน่ ว ยงาน โดยลงนาม
คํารั บรองฯ กับ อธิ การบดี และรองอธิก ารบดี ที่กํ ากั บ ในวัน พิธี ลงนาม
คําร้บรองฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 การดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน ผลการดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้
1. ระดับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดมาจากคํารับรอง
การปฏิ บั ติ ร าชการ (ก.พ.ร.) สกอ., แผนพั ฒ นา มสธ.ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ระดับมหาวิทยาลัย โดยผลการดําเนินงาน
ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผลการประเมินคะแนน
สรุปได้ดังนี้
ลํา
ดับที่

รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการภายใน
ฝ่ายวางแผนฯ
ฝ่ายบริการฯ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ผ่ายกิจการสภาฯ
ผู้ช่วยอธิการบดี
(ฝ่ายวิชาการ)
ผู้ช่วยอธิการบดี
(ฝ่ายปฏิบัตกิ าร)
ผู้ช่วยอธิการบดี
(ฝ่ายกิจการภายใน)

10
11

ค่าคะแนนทีไ่ ด้
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

2.4794
2.3548
4.5651
2.9142
3.2922
3.3333
1.9879
4.0666
1.2040

2.8112
1.3548
1.1950
1.3204
1.0000
2.5385
2.0567
2.0176
2.5171

1.7619
1.8095
2.4118
3.0000
2.2910
2.8966
1.7697
2.0000
1.7059

3.7925
1.4167
3.8713
2.2121
1.9594
2.4833
2.5933
1.3333
3.2675

คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม
4 มิติ
2.6548
1.7433
3.6222
2.4278
2.5304
2.8725
2.0071
2.8144
1.9043

1.7581

1.0000

3.0000

3.0933

1.9301

1.5423

1.0000

2.0000

1.6469

1.5635

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
2. ระดั บ หน่ วยงาน มหาวิท ยาลั ย กํ าหนดให้ ทุกหน่ว ยงานภายใน
ทั้งหน่วยงานวิชาการ (สาขาวิชา) และหน่วยงานสนับสนุน (สํานัก /สถาบัน/
กอง/ศูนย์/หน่วยงานเรียกชื่ออื่น) การดําเนินงานตามคํารั บรองการปฏิบัติ
ราชการ ในรอบ 6 เดือน ผลการประเมินคะแนนสรุปได้ดังนี้
2.1 กลุ่มสาขาวิชา จํานวน 12 หน่วยงาน
ลํา
ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าคะแนนทีไ่ ด้
สาขาวิชา
นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

1.7179
1.9637
3.7750
1.8818
1.5682
2.3496
1.8856
2.0736
1.7470
1.4577
2.2924
1.7877

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
2.2646
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000
2.2333
2.4260
2.1667
2.3333
2.3333
2.3333
2.3333
3.1100
1.0000
2.3333
2.3333

1.2105
1.6842
1.8333
1.6842
1.1667
1.6667
1.5000
1.4444
1.2105
1.0000
1.5000
1.4091

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม
4 มิติ
1.4679
1.9035
2.9117
1.8433
1.6182
2.1659
1.8339
2.0736
1.8032
1.3065
2.0689
1.7484

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน
2.2 กลุ่มสานัก/สถาบัน จํานวน 10 หน่วยงาน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าคะแนนทีไ่ ด้
ฝ่าย
สํานักวิชาการ
สํานักทะเบียนและวัดผล
สํานักบัณฑิตศึกษา
สํานักบริการการศึกษา
สํานักคอมพิวเตอร์
สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา
สํานักบรรณสารสนเทศ
สํานักพิมพ์
สํานักการศึกษาต่อเนื่อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

2.4371
2.2011
1.0152
1.7350
3.0068
2.9625

2.5788
3.7150
3.1497
2.9732
1.0000
1.2500

1.4000
2.2768
3.4047
4.1971
3.7333
1.6450

2.5000
2.0500
1.5750
1.3000
2.4250
2.1400

คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม
4 มิติ
2.2131
2.3170
1.7194
2.2399
2.5980
2.1930

1.4824
1.8414
1.4878
2.5062

1.0000
2.1133
4.0400
1.4325

2.8333
1.7619
1.6104
3.0482

1.9000
1.2500
2.0870
2.2000

1.6962
1.7472
1.7827
2.4249

2.3 กลุ่มสานักงานอธิการบดี จํานวน 12 หน่วยงาน
ลําดั
บที่

กอง/สํานัก/งาน/ศูนย์/
หน่วย

1
2
3
4
5
6

กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองพัสดุ
กองแผนงาน
สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่
งานวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
ศูนย์สารสนเทศ
หน่วยตรวจสอบภายใน

7
8
9
10
11
12

มิติที่ 1

ค่าคะแนนทีไ่ ด้
มิติที่ 2 มิติที่ 3

มิติที่ 4

2.8985
2.4985
3.3363
2.0213
3.5056
3.6266

1.0000
2.0909
2.3333
1.7368
4.1818
3.3133

3.4000
1.9583
2.1500
3.2559
2.2857
3.1538

2.3250
1.3750
1.4750
2.7750
2.0000
1.6250

คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม
4 มิติ
2.5993
2.0993
2.2880
2.4514
3.0379
3.0447

1.3887
3.0882
3.4193

1.0000
1.0000
4.1700

1.5000
1.7692
3.0000

1.5500
1.5278
4.1379

1.3851
2.2255
3.6107

1.2962
2.9057
2.5416

1.0000
1.0000
4.0000

1.0833
4.1522
2.8850

2.3800
2.7400
2.1250

1.4757
2.9604
2.6755

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน
2.4 กลุ่ม ศวน.มสธ.และงานประสาน ศวน.
จํานวน 11 หน่วยงาน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หน่วยงาน
ศูนย์วิทยพัฒนา
งานประสาน
ศูนย์วิทยพัฒนา
จันทบุรี
นครนายก
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
เพชรบุรี
ยะลา
ลําปาง
สุโขทัย
อุดรธานี
อุบลราชธานี

มิติที่ 1

ค่าคะแนนที่ได้
มิติที่ 2 มิติที่ 3

มิติที่ 4

2.8093

2.2533

2.1650

1.6667

คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม
4 มิติ
2.2353

2.4596
1.8414
2.3687
2.4414
2.4861
2.4414
2.4414
2.5323
2.4856
1.6856

3.7950
4.4750
4.6700
4.7900
4.7550
1.0000
4.6900
4.7650
3.5200
4.4100

1.4433
1.0000
1.8191
1.7556
2.7000
1.3333
1.5333
1.0000
2.0000
1.0000

1.6000
1.8500
1.2000
2.9500
1.9500
1.9000
2.0500
2.1000
1.0000
1.7500

2.2688
1.9803
2.2826
2.6751
2.6379
2.0228
2.4518
2.4393
2.2708
2.0043

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ภาคผนวก 3
รายละเอียดผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ด้านที่ 3 ด้านการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนการปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย
(ตามตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ด้านที่ 3 ด้านการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนการปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2554
ของมหาวิทยาลัย (ตามกรอบตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)
วัตถุประสงค์
เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554
ระดับมหาวิทยาลัย (ตามกรอบตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย) รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)
มีการประเมินแยกตามพันธกิจ 4 ด้าน จํานวน 8 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
พันธกิจที่ 1 ด้านพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล
เกณฑ์การประเมิน
ประเด็นที่ Œ1 = สถาบันอุดมศึกษาทบทวนแผนพัฒนา
สถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาว
และจัดทําแผนพัฒนาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนา
วิชาการระดับสาขาวิชา หรือสถาบัน
ให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
หรือนานาชาติที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย
ประเด็นที่ Œ2 = สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา
วิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบัน
สู่สากล ตามแผนพัฒนาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่กําหนด
ประเด็นที่ Œ3 = สถาบันอุดมศึกษาติดตามและการประเมิน
ผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบัน
สู่สากล ดังนี้
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาวิชาการสู่สากล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี 2554
2. เสนอแผนพัฒนาวิชาการสู่สากล ต่อที่ประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 21/2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2553
ให้ความเห็นชอบ
3. เสนอแผนพัฒนาวิชาการสู่สากล ต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ให้ความเห็นชอบ
4. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา
วิชาการสู่สากลระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
5. มีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนพัฒนาวิชาการ
สู่สากล
6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินตาม
แผนงานพัฒนา ประจําปี 2554
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ Œ4 = สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์ และ
ผลการดํ า เนิ น งานเป็ น ผลการประเมิ น ตนเองของ
ทบทวนผลการประเมินตามแผนงาน
มหาวิทยาลัย ประจํา ปีงบประมาณ 2553 ซึ่งดํ าเนิ นการ
พัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เขียนในช่วงปีงบประมาณ 2554 และสามารถดําเนินการได้
และจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุง
ตามเกณฑ์ ของ ก.พ.ร. จํานวน 4 ประเด็น
การดําเนินงาน พร้อมจัดทําแผนงาน
พัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประเด็นที่ 5 = สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับ
สาขาวิชา หรือระดับสถาบันจากองค์กร
จัดอันดับชั้นนําของโลก

ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

3 ประเด็น
4 ประเด็น

บรรลุเป้าหมาย


ไม่บรรลุเป้าหมาย
-

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service)
เกณฑ์การประเมิน
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ระดับที่ 1 : จัดทําแผนจัดศูนย์บริการนักศึกษา
แบบครบวงจร (One Stop Service) ตามแผนปฏิบัติราชการ
แบบครบวงจร STOU One Stop Service โดย มีการจัดทําแผนจัดศูนย์บริการการศึกษาแบบครบวงจร
ระดับที่ 2 : ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
STOU One Stop Service มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
การให้บริการนักศึกษา
ทะเบียนและการให้บริการการศึกษา และจัดหาสถานที่/อุปกรณ์
ระดับที่ 3 : การจัดหาสถานที่ / อุปกรณ์
ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ
ระดับที่ 4 : วางและทดสอบระบบให้บริการ
พ.ศ. 2554 มีผลการดําเนินงานระดับ 3 จากเกณฑ์การประเมิน
STOU One Stop Service
5 ระดับ
และเปิดให้บริการ
ระดับที่ 5 : มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
และปรับปรุงการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ

ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ระดับ 4
ระดับ 3

บรรลุเป้าหมาย
-

ไม่บรรลุเป้าหมาย
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

พันธกิจที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชนองค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชน และประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
คาอธิบาย
ร้อ ยละจํ านวนกิ จ กรรมหรื อโครงการ
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการ
บริการทางวิช าการ และวิช าชีพที่ตอบสนอง วิชาการ และวิชาชี พที่ตอบสนองความต้องการขพัฒนาและ
ความต้องการของสัง คม ชุ ม ชนประเทศชาติ เสริมสร้างความเข้ม แข็งของสังคม ชุม ชน ประเทศชาติ หรือ
หรือนานาชาติ เปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์ นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา เปรีย บเทีย บกับจํานวนอาจารย์
ประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
ประจํ า (เฉพาะที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ) มี ผ ลการดํ า เนิ น งานรอบ
6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลการดําเนิน งาน
คิดเป็นร้อยละ 30.93 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 20
ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 20
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 30.93
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการสามารถนาความรู้ไปใช้ป ระโยชน์
คาอธิบาย
ร้อยละของจํานวนผู้รับบริการทางวิชาการที่
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการใน
ตอบว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้ใ น รอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 12
ระดับมาก และมากที่ สุดเปรีย บเทีย บจํานวน โครงการ จาก 121 โครงการ มี ผู้เ ข้า ร่ว มโครงการ จํ านวน
เป้าหมายผู้เข้ารับบริการทั้งหมด
1,047 คน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมี
ความพึ งพอใจร้อ ยละ 92.71 และสามารถนํ าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ได้ในระดับมาก และมากที่สุดเปรียบเทียบกับจํานวน
ผู้รับบริการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 91.54
ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 81
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 91.54
-
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

พันธกิจที่ 3 ด้านวิจัยส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จานวนนวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ
คาอธิบาย
ผลรวมของจํานวนผลงานนวัตกรรมที่มี
มหาวิทยาลัยไม่มีผลงานวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัยใน
การดําเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่างประเทศ ในการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
1 นวัตกรรม
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อ
อาจารย์ป ระจาและ/หรือนักวิจัยประจา
คาอธิบาย
ในการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
ร้อ ยละของงานวิจั ย หรือ งานสร้ างสรรค์ 2554 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่นํามาใช้ประโยชน์ จํานวน 1 เรื่อง
ที่ นํ า มาใช้ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโย ชน์ ใ นการ คือ การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสื่อประสมสําหรับครูสังคม
แก้ปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการโดยได้รับรอง ศึกษา เรื่อ ง การจั ดการเรีย นการสอนเพื่อส่ งเสริม คุ ณธรรม
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เ กี่ย วข้องต่อ จริยธรรมของนักเรียนไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
(1 เรื่องx100/จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําจํานวน 360 คน
= ร้อยละ 0.28)
ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 7
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 0.28
-
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

พันธกิจที่ 4 ด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนแม่บ ทศิลปวัฒนธรรม และอุทยานการศึกษาประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บท
คาอธิบาย
ร้ อยละของการดํ าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ท ศิลปวัฒนธรรมการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ประจําปี
ศิลปวั ฒนธรรมและพั ฒนาอุ ทยานการศึ กษา ฯ งบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย
1. จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ตามประเพณี
เป็นไปตามเป้าหมายประจําปี

โครงการเทิดพระเกียรติ และวันสําคัญทางศาสนา ณ อุทยานการศึกษาฯ
1.1 งานประเพณีลอยกระทง วันที่ 21 พ.ย. 53
1.2 กิจกรรมสักการะพระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยฯ วันที่ 12-17 ม.ค.54
1.3 งานวันมาฆะบูชา วันที่ 17 ก.พ. 54
2. การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2.1 กิจกรรมนําชมนิทรรศการศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ ครั้งที่ 1
วันที่ 1 ต.ค.53
3. การออกแบบและควบคุมงาน (สําหรับการตกแต่งภายในและ
ปรับปรุงพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมนิทรรศการถาวร จํานวน 2 เรื่อง
คือ "ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"และ
"หอประวัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช") 4. กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
4.1 อบรมนาฏศิลป์สําหรับเยาวชน รุ่นที่ 9 วันที่ 10 ต.ค.5328 ก.พ. 54
5. จัดทําสื่อให้ความรู้/เผยแพร่ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นไทยบนเว็บไซต์
5.1 เรื่อง การสวดโอ้เอ้วิหารราย 5.2 เรื่อง เพลงกล่อมลูก
5.3 เรื่อง มอญรํา
5.4 เรื่อง ทุเรียนนนท์
5.5 เรื่อง เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี
6. จัดสัมมนา/เสวนาแผนแม่บทศิลปวัฒนธรรมการพัฒนาอุทยาน
การศึกษาฯ ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก คิดเป็นร้อยละ 66.67

ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ร้อยละ 40
ร้อยละ 66.67

บรรลุเป้าหมาย


ไม่บรรลุเป้าหมาย
-
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

ประเด็นการประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่
คาอธิบาย
ผลรวมของจํ า นวนประชาชนและ ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปญั ญาท้องถิน่ ไทย มีดังนี้
1. กิจกรรมนําชมนิทรรศการในศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์
นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละ
เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมรวมทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญา วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จํานวนผู้เข้าร่วม 45 คน
2. อบรมนาฏศิลป์สําหรับเยาวชน รุ่นที่ 9 ระหว่าง
ท้องถิ่นไทย ทั้ง ที่จัดในส่วนกลางมหาวิทยาลัย
วันที่ 10 ตุลาคม 2553- 28 กุมภาพันธ์ 2554 จํานวนผู้อบรม
และส่วนภูมิภาค ศูนย์วิทยพัฒนา
13 คน
3. งานประเพณีลอยกระทง ครั้งที่ 7 "ชุมชนร่วมใจ เชิดชู
วัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ." วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
จํานวนผู้เข้าร่วมงาน 7,127 คน
4. กิจกรรมสักการะพระพุทธมุนศี รีสุโขทัยธรรมาธิราช
ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2554 จํานวนผู้เข้าร่วมงาน
5,589 คน (ไม่นับ เนื่องจากขาดหลักฐานที่ชัดเจน)
5. กิจกรรมงานวันมาฆะบูชา "ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม :
วันมาฆะบูชา" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 จํานวนผู้เข้าร่วมงาน
75 คน
ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก มีจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิน้ 7,260 คน
ผลการประเมิน
ค่าเป้าหมาย
3,250 คน
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
7,260 คน
-
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รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554)

รายชื่อฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
(รองศาสตราจารย์ ดร. เอกพล หนุ่ยศรี)
2. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
(นายบรรพต ฤทธิศาสตร์)
3. นางสาวบุสบง วงค์แก้ว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4. นางทองร้อย พันธ์ยาง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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