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ค าน า 
 
 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       
รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) จัดท าโดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามความก้าวหน้าใน
การด าเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยตามกรอบและตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งใช้ข้อมูลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินมาประกอบการประเมินด้วย 
 รายงานฉบับน้ีได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่  5/2554 เมื่อวันที่  27 
พฤษภาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน       
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) ฉบับน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการน าไปพิจารณาประกอบใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นต่อไป 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พฤษภาคม 2554 



สารบัญ 
 

หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร    ก 
บทที่ 1 บทน า   1 
บทที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   6 
 ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร   9 
 ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  23 
 ด้านที่ 3 ด้านการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
  ของมหาวิทยาลัย แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตามตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย  25 
บทที่ 3 สรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จุดเด่น ด้านที่ควรพัฒนา  
 และความเห็นของฝ่ายบริหาร  28 
เอกสารอ้างอิง   35 
ผังแสดงกระบวนการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  37 
ภาคผนวก ข้อมูลการด าเนินงาน  39 
  ภาคผนวก  1 ด้านการพัฒนาองค์กร  40 
 ภาคผนวก  2 ด้านการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  108 
 ภาคผนวก  3 ด้านการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปี 2554 ของมหาวิทยาลัย แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน  
   (ตามตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)  114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่ 2.1 ผลสรุปการด าเนินการตาม มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ตามวาระเชิงนโยบาย 
 ของสภามหาวิทยาลัย และผลสรุปการด าเนินการตาม มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 เรื่องเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย   15 
ตารางที่ 2.2 ผลการสรุปการด าเนินตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน   18 
ตารางที่ 2.3 ผลสรุปด้านการพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
 การปฏิบัติราชการภายใน และส านักงาน ก.พ.ร.  
 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554   20 
ตารางที่ 2.4 ผลสรุปการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย 
 และระดับผู้บริหาร (รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554)   24 
ตารางที่ 2.4 สรุปผลด้านการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554  
 ตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตามกรอบตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย)    26 
ตารางที่ 2.5 แสดงผลคะแนนการประเมินพิจารณาแยกตามมิติ   27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช          
ก 

 

 
 

 

 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 –    
31 มีนาคม 2554)  ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบการประเมินผลงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดการประเมินที่ได้ผ่านการหารือจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554  

การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยด าเนินการภายใต้นโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง บรรลุความ
เป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
  การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยน้ีได้ด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 3 ด้าน ดังน้ี 
   ด้านที่  1 ด้านการพัฒนาองค์กร   
   ด้านที่  2 ด้านการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2554   
   ด้านที่  3 ด้านการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554  
     ของมหาวิทยาลัย แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตามตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย) 
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้น าเสนอฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัย โดยประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 แล้ว  
   โดยผลการประเมินในภาพรวมจากการประเมินท้ัง 3 ด้าน ผลการประเมินในภาพรวม
ด้านพัฒนาองค์กร พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ 
มหาวิทย าลั ย ไ ด้ป รับปรุ งและพัฒนาอย่ าง ต่อ เ น่ือง โดยมี การจัดท าโครงการพัฒนา คุณภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) มีการ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีการ
ประชุมคณะท างานทั้ง 7 หมวด เพื่อจัดท าโครงสร้างองค์การ การรายงานการประเมินตนเอง ระบุจุดแข็ง 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มนีาคม 2554) 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ข 

 

 

โอกาสในการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนารายหมวด มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการการศึกษาทางไกล เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ         
e-Learning มีเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์บทความในรายงานการ
ประชุม (Proceedings) ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผลการประเมินด้านการด าเนินการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 พบว่า การด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน 
ก.พ.ร. ยังไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน เนื่องจากส านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยระดับ ผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลการประเมินทุกมิติ พบว่า มีประสิทธิภาพปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และการประเมิน
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตามตัวช้ีวัดของสภามหาวิทยาลัย) 
พบว่า พันธกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชนองค์กร สถาบันในสังคม เพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
และสังคมฐานความรู้ และพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพดี โดยในรอบ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มีการด าเนินงานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
  จุดเด่น 
   1. มหาวิทยาลัยได้น าเอานโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ประการ มาเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและมีความทันสมัย  และมีการปรับปรุงและ
พัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) เป็นการ
ปรับแนวทางการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น  
   2. มหาวิทยาลัยมีการการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการศึกษาทางไกลอย่างต่อเน่ือง 

  3. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นกลไกก ากับการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ผลการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ มิติด้านประสิทธิผล 
 4. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามพันธกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร 
สถาบันในสังคม เพื่อน าไปสู่สังคม  แห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ และพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและ

จดุเด่นและข้อสงัเกตเพ่ือการพฒันาจากการประเมิน ทัง้ 3 ด้าน 
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วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพดี โดยในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มีการด าเนินงาน
ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  
 

  ข้อสังเกตเพ่ือการพัฒนา 
 1. นโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรอบ    
6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถรายงานข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มองค์กรที่มี
โครงการความร่วมมือกับ มสธ. จ านวน 6 แห่ง ในกรณีข้อมูลจ านวนนักศึกษาสมัครลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 และภาคการศึกษาที่ 1/2554 ซ่ึงท าให้ไม่สามารถได้ข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินเพื่อให้ได้
สารสนเทศมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้  
 2. มหาวิทยาลัยประสบปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ได้ครบจ านวนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 3. มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนโครงการสัมฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
และปรับเปลี่ยนเน้ือหาวิชา/ชุดวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน  
 4. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการด าเนินงานในเรื่องที่มีความส าคัญ ได้แก่ 
  4.1  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ.  
  4.2  เรื่องการหาแนวทางหรือวิธีการให้มีการส่งผ่านข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษาต่อไปยัง สมศ.  
  4.3  เรื่องการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
รุ่นใหม่ เพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายอื่น ๆ และเรื่อง 
การก าหนดให้มีมาตรการจูงใจคนเก่งไม่ละทิ้งองค์กรที่เห็นเป็นรูปธรรม  
  4.4  เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารการเรียนการสอนล่าช้าโดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตชุดวิชาให้เป็นไปตามแผนการผลิต
และบริหารชุดวิชาของแต่ละภาคการศึกษา  
  4.5  เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเงินของ
หน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว  

 5. มหาวิทยาลัยยังมิได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พ.ร. 
เน่ืองจากตัวชี้วัดบางตัวในค ารับรองการปฏิบัติราชการยังขาดความชัดเจน ทั้งในแง่ของค าอธิบายตัวชี้วัด
และเกณฑ์การให้คะแนน และมหาวิทยาลัยได้ทักท้วงไปยังส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว แต่ขณะน้ีส านักงาน 
ก.พ.ร. ยังมิได้ชี้แจงผลการทักท้วงเกี่ยวกับค ารับรองการปฏิบัติราชการให้มหาวิทยาลัยทราบ จึงไม่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พร. รอบ 6 เดือนแรก ซ่ึงท าให้ไม่
ทราบความก้าวหน้าของการประเมิน 
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 6. ตัวชี้วัดเรื่องระดับความส าเร็จของการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร  (One Stop 
Service) ผลการประเมินยังไม่บรรลุเป้าหมาย ผลการด าเนินงานยังคงอยู่ในระดับเดิมเช่นเดียวกับการ
ประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการด าเนินงานให้มากขึ้น  
 7. ตัวชี้วัดเรื่อง “จ านวนนวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจ านวนโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับนักวิจัย
ในต่างประเทศ” ผลการประเมินในรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า ยัง ไม่มี
ผลงานวิจัยที่ท าร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้ง ตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่
น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า  ยังมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับต่ า และยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้มีผลการ
ด าเนินงานในรอบ 12 เดือน 
 

 
 
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้น าผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดย
ฝ่ายบริหารเห็นด้วยกับผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่เสนอในรายงานฉบับน้ี และ
อธิการบดีได้น าข้อสังเกตเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 แล้ว ดังน้ี 
 1. นโยบายเร่ืองการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้ นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   
ในรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักบริการการศึกษา
ด าเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรที่มีโครงการความร่วมมือกับ มสธ. จ านวน 6 แห่ง คือ 1) บริษัทจงสถิตย์ จ ากัด  
2) บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต มหาชน 3) บริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตรอเรจ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด 
จ.ปราจีนบุรี 4) บริษัท ส.ศิลป์ (2521) จ ากัด จ. นนทบุรี 5) โรงแรมเพนนินซูลา และ 6) กองพลทหาร
ราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจบุรี ได้มีผลการด าเนินการที่ชัดเจน พร้อมทั้งยังมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการจัดปฐมนิเทศ มีการจัดสอบ และมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาบางส่วนแล้ว และขณะน้ียังมี
กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น คือ โครงการร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 2. ปัญหาเร่ืองมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ได้ครบจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
  2.1 เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ที่ส าเร็จการการศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างต่อเน่ืองตามกรอบ
อัตราก าลังของมหาวิทยาลัย 
  2.2 จัดหาทุนการศึกษาให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งจะท าให้
มีอาจารย์ที่สามารถมาทดแทนได้บางส่วน 

ความเหน็ของฝ่ายบริหารต่อผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
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  2.3 สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
 3. การทบทวนโครงการสัมฤทธิบัตรเพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชา/ชุดวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้ชุดวิชาปกติมาเปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตร 
ถ้าชุดวิชาใดยังผลิตไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถที่จะน าเอาชุดวิชาน้ันมาเปิดในโครงการสัมฤทธิ
บัตรได้ และในขณะน้ีมหาวิทยาลัยก าลังจัดท าหลักสูตรอาเซียน Studies ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งอยู่
ระหว่างการวิเคราะห์ระบบและค่าใช้จ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะน ามาเปิดในโครงการสัมฤทธิบัตรเพิ่มเติมด้วย 
  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตร จ านวน 250 ชุดวิชา 3 รายวิชา และ
ในปี พ.ศ. 2554 มีการเปิดสอนรายวิชาที่พัฒนาใหม่ที่ น่าสนใจ คือ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ 
ส าหรับโครงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมหลายโครงการ เช่น 1) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
2) การฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรม  
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน 

 4. เร่ืองการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พ.ร.  มหาวิทยาลัยได้
พิจารณาเห็นว่า ตัวชี้วัดบางตัวในค ารับรองการปฏิบัติราชการยังไม่เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้ทักท้วงและชี้แจงไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้
เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ขณะน้ียังไม่ได้รับค าตอบ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ลงนาม
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พร.  

  อน่ึง ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลจากระบบ CHE QA 
Online ของ สกอ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 5 “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษา” และกรมบัญชีกลาง เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต” ดังน้ัน ในกรณีน้ีจึงยังไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
 5. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) มหาวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการให้บริการนักศึกษารูปแบบศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรอย่างต่อเน่ือง แต่ประสบปัญหาเรื่อง
สถานที่ ซึ่งภายในเดือนมิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยให้สหกรณ์ย้ายที่ท าการจากห้องสารนิเทศ 2 อาคาร
บริการ 1 ไปที่อาคารตรีศร และมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงสถานที่สหกรณ์ย้ายออกไปดังกล่าวให้ เป็น
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) 
 6. จ านวนนวัตกรรมการวิ จัยและ/หรือจ านวน โครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับนักวิจัยใน
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมีการท าโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเปิด OUM ในประเทศมาเลเซีย 
(โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี) ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.  หลักการและเหตผุล 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเป็นนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการ 
มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการภายใต้การ
กํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit) ของมหาวิทยาลัย
และของอธิการบดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารและการจัดการที่ดี (Good Governance) และอํานาจ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 
 

2.  วัตถปุระสงค ์
 ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีวัตถุประสงค์สําคัญ 2 ประการ คือ 
 2.1 เพื่อช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ในการทําหน้าที่กํากับ ดูแล 
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 2.2 เพื่อกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เกิดนวัตกรรมในพันธกิจต่างๆ และ
สามารถบรรลุความเป็นเลิศตามปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 

3.  กรอบความคดิในการด าเนินการ 
 3.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและของ
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
ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 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
จัดการ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และด้านการเงินและงบประมาณ ซึ่งกําหนดตัวบ่งชี้สําคัญ (Key 
Performance Indicator) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และปณิธานของมหาวิทยาลัย และเป้าหมาย (Target) ของแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 3.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จะพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบหลักความโปร่งใส หลักความมี
ส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
 3.5 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน เน้นการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) ตามแผนกลยุทธ์และคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร (Management)  
 3.6 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านการเงิน  (Financial  Audit) 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลจากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (Public Auditor or External Auditor) ซึ่งได้แก่ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน (Internal Auditor) ทั้งน้ี หากจําเป็น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานจะทําหน้าที่
เป็นกลไกให้กับสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารในลักษณะที่ให้ข้อมูลส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) 
ในเรื่องที่จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเป็นการด่วน 
 3.7 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ทั้งน้ี จะต้องไม่เป็นภาระแก่ฝ่ายบริหารจนเกินไป 
 

4.  ขอบเขตการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 4.1 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน เสริมเงิน
รายได้ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานจึงใช้ปีงบประมาณเป็นปีการประเมินผล งาน โดยให้ทําการ
ประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 คร้ัง 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 รอบปีกําหนดกรอบการประเมินเพิ่มขึ้นอีก 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  สัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัย พิจารณาว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานสัมฤทธิผลตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ในพันธกิจหลักเพียงใด 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)  ความมุ่งมั่นและความต้ังใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการให้บรรลุ
ตามแผนงาน 
  (6)  การสื่อสารความเข้าใจในแผนงานระหว่างบุคลากรในส่วนต่างๆ 
  2)  คุณภาพของกระบวนการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจว่าใช้วิธีการดําเนินงานที่
เหมาะสมเพียงใด มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพียงใด 
  3)  คุณภาพของการบริหาร พิจารณาจากการบริหารงานในลักษณะฝ่ายบริหารที่เข้มแข็ง 
(Strong Executive) และผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Management Performance) ของ
อธิการบดี 
  4.4.3  การเรียนรู้และการพัฒนา พิจารณาจากการเรียนรู้ของบุคลากรที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการ
ดําเนินงานในพันธกิจหลัก หรือการได้รับการพัฒนาว่ามีมากน้อยเพียงใด และมีการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโต
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Based Organization) ชั้นนําที่มีความเข้มแข็ง 
ยั่งยืน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด 
  4.4.4  การเงินและงบประมาณ พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างแผนงบประมาณกับแผน 
กลยุทธ์ ความเพียงพอของงบประมาณ ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณในแต่ละพันธกิจ การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน รวมทั้งความสามารถในการหาแหล่งทุนสนับสนุน 
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 4.5 ระดับผลประเมิน 

  4.5.1  คะแนนของผลประเมินในแต่ละระดับ ดังน้ี 
 

ตารางท่ี  1.1  แสดงคะแนนของผลประเมินในแต่ละระดับ 
ผลประเมิน คะแนนที่ได้รับ 
A- สูงมาก 5 
B - สูง 4 
C - ปานกลาง 3 
D - ตํ่า 2 
E - ตํ่ามาก 1 

 

  4.5.2  เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีการประเมิน โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก และเกณฑ์การประเมิน ทําการคํานวณโดยเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก 
  ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ  4.50 - 5.00  แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก 
  ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ  3.50 – 4.49  แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง 
  ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ  2.50 – 3.49  แสดงว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง 
  ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ  1.50 – 2.49  แสดงว่ามีประสิทธิภาพตํ่า 
  ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ  1.00 – 1.49  แสดงว่ามีประสิทธิภาพตํ่ามาก 
 
5.  กระบวนการและขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 5.1  หารือกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับเป้าหมายของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเกณฑ์ใน
การประเมินผล ตลอดจนแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบ 6 เดือนแรก และรอบปีงบประมาณ 
 5.2  จัดทําบทสรุปข้อหารือเก่ียวกับแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรูปของคู่มือแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พร้อมทั้งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบ 
 5.3  จัดทําโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit Program) ส่งให้ฝ่ายบริหารจัดเตรียมข้อมูล 
 5.4  ฝ่ายบริหารจัดเตรียมข้อมูลตามโปรแกรมและส่งให้คณะกรรมการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด 
 5.5  คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และหรือรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องพร้อมทั้งยกร่าง
รายงานผลการประเมิน 
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 5.6  หารือกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับร่างรายงานผลการประเมิน เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องของ
รายงาน 
 5.7  คณะกรรมการจัดทํารายงานขั้นสุดท้าย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

 
แผนภูมิแสดงกระบวนการและข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

  

ขั้นท่ี 3 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 4 ขั้นท่ี 5 

ขั้นท่ี 7 

ขั้นท่ี 6 
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บทท่ี  2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  
ตามกรอบกรอบตัวชี้วัด  3  ด้าน  ดังน้ี 
 ด้านท่ี 1  ด้านการพัฒนาองค์กร  
  1. การด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 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 ดังน้ี 
 1) เรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่าง มสธ. กับหน่วยงานภายนอก 
     2) เรื่องโครงการเทียบเคียงระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. กับ 
      มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนําในต่างประเทศ 
  3) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ.  
   4) เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
    ระดับอุดมศึกษา 
   5) เรื่องรายงานผลการดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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   2.2 การดําเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของ 
สภามหาวิทยาลัย สืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553) 
จํานวน 7 เรื่อง  ดังน้ี 
   1) เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
   2) เรื่องเรื่องการพัฒนาสื่อดิจิตัลทดแทนสื่อประเภทอื่น 
   3) เรื่องผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยัประจําปี พ.ศ. 2552 
    4) เรื่องร่างแผนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ.2552 - 2553 
    5) เร่ืองความก้าวหน้าของการดําเนินการเรื่องการลดจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน 
     6) เรื่องแผนปฏิบัติราชการประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
      ของมหาวิทยาลยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
     7) เร่ืองแผนแม่บทผังกายภาพของมหาวิทยาลัย 
  3. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจ าท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
   3.1  คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
   3.2  คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
   3.3  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
   3.4  คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
  4. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน (1 ตุลาคม  2553 –  
31 มีนาคม  2554) 
  5. การพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายใน 
และตัวช้ีวัดของส านักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
    ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 
     ตาม PMQA ประจําปี 2554  
   ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนา 
    การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
   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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 ด้านท่ี  2  ด้านการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  2.1 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
  2.2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย 
   ระดับผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน 
  ด้านท่ี  3  ด้านการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีระบุในแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตัวช้ีวัดของสภามหาวิทยาลัย) 
  พันธกิจท่ี 1 ด้านพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ 
   เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังศูนย์บริการร่วม 
    แบบครบวงจร (One Stop Service) 
   พันธกิจท่ี 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม  
    เพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 
      ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
        ที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง 
        ความเข้มแข็งของสังคมชุมชน และประเทศชาติ หรือนานาชาติ 
        ต่ออาจารย์ประจํา 
      ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการสามารถนําความรู้ 
        ไปใช้ประโยชน์ 
    พันธกิจท่ี  3 ด้านวิจัยส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย 
      ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนนวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจํานวนโครงการวิจัย 
        ที่ทําร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ 
      ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ 
        อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/ 
        หรือนักวิจัยประจํา 
    พันธกิจท่ี  4 ด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
      ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสําเร็จของแผนแม่บทศิลปวัฒนธรรม  
        และอุทยานการศึกษาประจําปี 
     ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ด้านท่ี 1  ด้านการพฒันาองค์กร 
 1. การด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 5 ประการ 
    ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากการประเมิน พบว่า 1) นโยบายเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและมีประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยได้
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่ความเป็น
เลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) โดยได้มีแนวทางการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีการบูรณาการทั้งในส่วนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEx) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ซึ่งทุกเกณฑ์ประยุกต์มาจากต้นแบบเดียวกัน คือ Criteria for Performance Excellence ของ Baldrige 
National Quality Program ภายใต้กรอบเกณฑ์ 7 หมวด เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นองค์รวมตาม
แนวทางของเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล และมีการจัดฝึกอบรมเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยการจัดบรรยายและอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประชุมคณะทํางานทั้ง 
7 หมวด เพื่อจัดทําโครงร่างองค์การ รายงานการประเมินตนเอง ระบุจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา การจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นการพัฒนารายหมวดต่อไป 2) นโยบายเร่ืองการส่งเสริมสนับสนุนการส าเร็จการศึกษา
อย่างมีคุณภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 255 4 
เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพหลายกิจกรรม เช่น 
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษา การจัดฝึกอบรมเสริมทักษะชุดวิชา จัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพ การจัดสัมมนาเสริม/
เข้ม และการจัดอบรมเข้มประสบการวิชาชีพมหาบัณฑิต เป็นต้น นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้นําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการการศึกษาทางไกล เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ e-Learning 
ซ่ึงมีการผลิตและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน e-Learning ในระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ชุดวิชา และปริญญาโท 
จํานวน  13  ชุดวิชา และมหาวิทยาลัยได้มีการวางแผนและเตรียมการประชุมเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในเดือน
สิงหาคม 2554 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์บทความในรายงานการ
ประชุม (Proceedings) ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 3) นโยบายเร่ืองการน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบ
การศึกษาทางไกล  มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงเร่ืองน้ีหลายประการ ได้แก่ (1) การปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศหลัก 2 ระบบ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป   เช่น การเช่าอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาเช่า 3 ปี (2553-2555) เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
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ให้มีเสถียรภาพในการให้บริการ และเพื่อให้มีการใช้อุปกรณ์เป็น Platform เดียวกัน การขยายและปรับปรุงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดต้ังครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่ม และการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สําหรับห้อง
ศูนย์กลางเครือข่ายหลัก (2) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อรองรับงานด้านงานทะเบียน
และการบริการการศึกษา และด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี  เช่น ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
งานบริการการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  4. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริการสารสนเทศ มสธ. (e-Service STOU) เพื่อให้บริการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (Intranet) ให้ใช้งานได้สะดวก 
และรวดเร็วมากขึ้น เช่น การเชื่อมเข้าสู่ระบบ Single User โดยการใช้รหัสผู้ใช้งานเดียวกันในทุกระบบของ         
e-Service และ e-mail เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานระบบ และเพื่อการรักษาความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ     
ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานผ่านระบบบริการจัดการทรัพยากรเครือข่าย (Active Directory) ได้แก่ ระบบ              
e-Performance  ระบบ e-Meeting ระบบ Web Studio และระบบ Leave Control System  และการจัดทํา
ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) เพื่อใช้งานผ่านระบบสารบรรณ ได้แก่ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ A Tutor และ D4L+P ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
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) นโยบายเร่ืองการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาแบบมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและ
การศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาชุมชนองค์กร 
สถาบันในสังคม มีการกําหนดเป็นโครงการขยายโอกาสการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงเฉพาะบางกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้เรียนสัมฤทธิบัตรมีผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
72.02 ของเป้าหมายทั้งปี รองลงมาเป็นกลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้าน มีจํานวนผู้เรียน ร้อยละ 171.33 ของเป้าหมายใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ส่วนภาคการศึกษาที่ 1/2554 อยู่ระหว่างดําเนินการ ส่วนเป้าหมายอื่น เช่น กลุ่มองค์กร
ที่มีโครงการความร่วมมือกับ มสธ. และกลุ่มเกษตรกร ในรอบ 6 เดือนแรก มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ประมวลข้อมูลของนักศึกษา และจะสามารถรายงานผลการดําเนนิงานในรอบ 12 เดือน  5) นโยบายเร่ืองการจัดล าดับ
ความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการกําหนด
แนวทาง การดําเนินงานให้ความสําคัญในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่าระดับบัณฑิตศึกษา และเลือก
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ซึ่งเน้นให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี เช่น มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอัตราคงอยู่ของนักศึกษาให้มากขึ้น และลดปัญหาการลาออก
กลางคัน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 41 ถึง 49) 
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 2. การด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ขอ้เสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของ 
  สภามหาวิทยาลัย 
  2.1 การด าเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตลุาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) 
  ผลการดําเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) จากการติดตามและประเมินผลงานในรอบ 6 เดือนแรก สภามหาวิทยาลัยมี
วาระการประชุมเชิงนโยบายจํานวน 5 เร่ือง และได้มีมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะมอบให้มหาวิทยาลัยไป
ดําเนินงาน จํานวน 14 ประเด็น  ดังน้ี 
 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) เรื่องรายงานผลการดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  จํานวน 4 ประเด็น 
  จากการที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไป
พิจารณาดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 14 ประเด็น ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ด้านอื่น  ๆ
ด้วย และจากการติดตาม ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้มีการด าเนินการแล้วส่วนใหญ่และท้ังหมด จํานวน 7 ประเด็น   
(ร้อยละ 50) ก าลังด าเนินการ จํานวน 3 ประเด็น (ร้อยละ 21.43) คือ (1) ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่า 
โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่เป็นโครงการเทียบเคียง (Benchmark) หรือโครงการศึกษาวิธีการที่เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practices) (2) การเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัยควรพิจารณาเลือกเทียบเคียงกับสถาบัน
ที่มีแนวทางการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกัน และควรมีการกําหนดคํานิยามในงานวิจัย คําว่า “มหาวิทยาลัยเปิด” ให้
ชัดเจนด้วย ทั้ง 2 เร่ืองอยู่ระหว่างเร่งรัดดําเนินการแก้ไขรายงานการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคาดว่าจะส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2554 และ (3) ประเด็นเรื่อง
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและ มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม” อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรหากมีการเพิ่มตัวชี้วัด เน่ืองจากการพัฒนา
หลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเป็นคุณลักษณะของหลักสูตรที่ต้องดําเนินการอยู่แล้ว 
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในปัจจุบันประสบกับปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ได้ครบจํานวน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และอีก 4 ประเด็น (ร้อยละ 28.57) คือ (1) ประเด็นเร่ือง มหาวิทยาลัยควร
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ซึ่งนอกจากการประเมินที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์แล้ว ควรพิจารณา 
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กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้ผู้รับการประเมินมีส่วนร่วม มุ่งผลที่จะให้บุคลากรมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ทิศทางและวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อให้ ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข    
(2) ประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยควรพิจารณาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และ
ลักษณะงานของมหาวิทยาลัย  (3) ประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
มหาวิทยาลัยจะกําหนดขึ้นใช้ตามกรอบและแนวทางของประกาศ ก.พ.อ.เป็นระบบการประเมินที่มีการกําหนดขึ้น
ใหม่ มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่ยืดหยุ่นและมีการติดตามประเมินผลเพื่อ
นําปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และ (4) ประเด็นเร่ืองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางหรือวิธีการให้มีการส่งผ่าน
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปยัง สมศ. ยังไม่มีผลการรายงาน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 : หน้า 
50 ถึง 56) 
 2.2 การด าเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553) 
  ผลการดําเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553         
(1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) จากการติดตามและประเมินผลงานสืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีวาระ
การประชุมเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 7 เรื่อง  คือ  
  1) เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   จํานวน 1 ประเด็น 
  2) เรื่องการพัฒนาสื่อดิจิตัลทดแทนสื่อประเภทอื่น จํานวน 1 ประเด็น 
  3) เรื่องผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยัประจําปี พ.ศ. 2552  จํานวน 2 ประเด็น 
   4) เรื่องร่างแผนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ.2552 – 2553   
    จํานวน 1 ประเด็น 
   5) เรื่องความก้าวหน้าของการดําเนินการเร่ืองการลดจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน 
    จํานวน 2 ประเด็น 
    6) เรื่องแผนปฏิบัติราชการประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวน 3 ประเด็น 
  7) เร่ืองแผนแม่บทผังกายภาพของมหาวิทยาลัย  จํานวน 1 ประเด็น 
  จากการติดตามมติ/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยสืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดําเนินการทั้งสิ้น
จํานวน 11 ประเด็น และจากการติดตาม ผลการดําเนินงาน พบว่า ได้มีการด าเนินการแล้วเป็นส่วนใหญ่และท้ังหมด 
จํานวน 4 ประเด็น (ร้อยละ 36.36) ก าลังด าเนินการ จํานวน 4 ประเด็น (ร้อยละ 36.36) คือ (1) ประเด็นเร่ือง
มหาวิทยาลัยควรสํารวจข้อมูลนักศึกษาที่ออกกลางคันโดยการจําแนกแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ 
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ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา
เดียวกันและกลุ่มอายุของนักศึกษา เป็นต้น (2) ประเด็นเร่ืองมหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเรียน
ชุดวิชาต่างๆ เพื่อนํามาวางระบบสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาให้เรียนรู้และทําความเข้าใจเน้ือหาในชุดวิชาที่เรียน
ได้ง่ายขึ้น ทั้ง 2 เรื่องอยู่ระหว่างการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
ผู้แทนจากสาขาวิชาได้ดําเนินการในการแยกแยะปัญหาจากงานวิจัยที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างดําเนินการการวิจัย
สถาบันเพื่อการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยจะได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินการต่อไป (3) ประเด็นเร่ืองการกําหนดเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ให้ เหมาะสมกับลักษณะงานของ
มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างทดลองใช้กรอบภาระงานอาจารย์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบประเมิน ต.ค. 53 - 
มี.ค. 54 โดยใช้เกณฑ์ภาะงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ (4) ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
หลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนรูปแบบ
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนที่ สกอ.กําหนดให้ใช้ในการประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ และอีก 3 ประเด็น (ร้อยละ 27.28) คือ (1) ประเด็นเร่ืองมหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน
โครงการสัมฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเน้ือหาวิชา/ชุดวิชาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน (2) ประเด็นเร่ืองมหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ  ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย
อื่นๆ และควรกําหนดให้มีมาตรการจูงใจให้คนเก่งไม่ละทิ้งองค์กร และ (3) ประเด็นเรื่องดําเนินการในเรื่องการจัดหา
ที่ดินที่ติดกับมหาวิทยาลัยตามที่เสนอเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต ไม่มีผลรายงาน (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 57 ถึง 63) 
 
 3. การด าเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ขอ้เสนอแนะเร่ืองเชิงนโยบายของคณะกรรมการ
ประจ าของสภามหาวิทยาลัย 
  คณ ะ กร ร ม กา ร ปร ะ จํ าข อ ง สภ า มห า วิ ทย า ลั ย ใ น ขณะ น้ี มี อยู่ ด้ วยกั น 4 คณะ  คื อ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย จากการ
ตรวจสอบมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้ง 4 คณะดังกล่าว ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไป
ดําเนินการ มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
  3.1 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  มี เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายมอบให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 2 เร่ือง จํานวน 3 ประเด็น มหาวิทยาลัย ดําเนินการแล้ว จํานวน 1 ประเด็น   
(ร้อยละ 33.33)  และอีก 2 ประเด็น กําลังดําเนินการ (ร้อยละ 66.67)  ได้แก่  (1) ประเด็นเร่ืองงบแสดงฐานะ
การเงิน รายการสินค้าและวัสดุคงเหลือ ไม่มีการบันทึกวัสดุการศึกษาคงเหลือที่สํานักพิมพ์ เน่ืองจากรายการที่เกิดขึ้น 
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จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายงวดที่ซื้อจึงมอบให้กองคลังจัดทํางบการเงินที่แสดงรายการสินค้า และวัสดุคงเหลือให้ครบถ้วนตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ (2) ประเด็นเรื่องระบบบัญชีต้นทุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เช่น สํานักพิมพ์ 
หรือศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต โดยการจัดเป็นวาระ
พิเศษ หรือการจัดทําวิจัยในเรื่องดังกล่าว ทั้ง 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการโดยกองคลังได้ประชุมหารือกับสํานัก
บริการการศึกษาเพื่อศึกษาการจัดเก็บข้อมูลวัสดุการศึกษา และให้สํานักบริการการศึกษาส่งข้อมูลวัสดุการศึกษา
คงเหลือให้กองคลัง โดยจะบันทึกรายการที่เป็นวัสดุการศึกษาคงเหลือที่สํานักบริการการศึกษาเป็นทรัพย์สินใน   
ปี 2554 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 64 ถึง 65) 
  3.2 คณะกรรมการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  มี เ ร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายมอบให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 6 ประเด็น มหาวิทยาลัยดําเนินการแล้ว จํานวน 6 ประเด็น (ร้อยละ 100) โดยมี
ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสําคัญต่อความก้าวหน้าของบุคลากรซึ่งจะเป็นข วัญและกําลังใจให้กับ
บุคลากรให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ คือ ประเด็นการจัดทําสถิติผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิน 10 ปี และ
สถิติจํานวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
ในการหาแนวทางให้ผู้ขอมีการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อนําไปสู่การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
และประเด็นจัดกิจกรรมแนะแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี 2554 (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก 1: หน้า 66 ถึง 67) 
   3.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มีเร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายมอบ
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 ทันสมัยมาสนับสนุนการเรียนการสอน  
(2) ประเด็นเร่ืองการรายงานการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในควรมีตารางสรุปเปรียบเทียบผลการประเมิน
ตนเองย้อนหลังประมาณ 2 ปี เพื่อจะได้เห็นพัฒนาการการดําเนินงานของหน่วยงาน (3) ประเด็นเรื่องควรรายงานผลการ
ประเมินของหน่วยตรวจสอบภายในในแนวทางปฏิบัติที่ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ 3 ลงมา ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และจะมี
แนวทางที่จะนําไปสู่การพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างไร  ซ่ึงประเด็นเรื่อง (2) และ (3) กรมบัญชีกลางกําหนดให้หน่วย
ตรวจสอบภายในมีการประเมินตนเองปีละครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงยังไม่ถึงรอบ  
การประเมิน ดังนั้น จะนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ไปทําการปรับปรุงในรอบการประเมินครั้งต่อไป       
(4) ประเด็นเรื่องการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป (5) ประเด็น
เร่ืองมหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ปัญหาและสภาพการพัฒนาระบบพื้นฐาน ICT ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอนประเด็นที่จะต้องพัฒนาไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

15 
 

 

 

และระยะยาว พร้อมทั้ง มีแผนยกระดับว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร (6) มหาวิทยาลัยควรกําหนด KPI ไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนา และไปสู่การแก้ปัญหา โดยให้ผู้ปฏิบัติมีเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และ (7) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ ICT เพื่อให้สิทธินักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง อาทิ การลงทะเบียน การเปลี่ยนที่อยู่ การสมัครเป็นนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะทําให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่
ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น และจะช่วยลดภาระให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จากการพิจารณาการกําหนดประเด็นและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการ พบว่า มีการกําหนดประเด็นที่สําคัญเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสาร
การเรียนการสอนล่าช้า คือ การพัฒนาระบบพื้นฐาน ICT ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 68 ถึง 75) 
  3.4 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  โดยคณะอนุกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย ไม่มีมติ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเร่ืองพิจารณาวาระเชิงนโยบาย
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไปดําเนินการ  
 

ตารางท่ี 2.1  ผลสรุปการด าเนินการตาม มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ตามวาระเชิงนโยบาย 
  ของสภามหาวิทยาลัย และผลสรุปการด าเนินการตาม มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
  ในเร่ืองเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน
ประเด็น 

ด าเนินการได้ 
ผลเป็นสว่นใหญ่

และทั้งหมด 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ไม่มีผลรายงาน 

1.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2554 

14 
 

7 
(ร้อยละ 50) 

3 
(ร้อยละ 21.43) 

4 
(ร้อยละ 28.57) 

2.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 สืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

11 
 

4 
(ร้อยละ36.36) 

4 
(ร้อยละ36.36) 

3 
(ร้อยละ 27.28) 

3.  คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 3 
 

1 
(ร้อยละ 33.33) 

2 
(ร้อยละ 66.67) 

- 

4.  คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 6 
 

6 
(ร้อยละ 100) 

- - 

5.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
 และประเมินผลงาน 

22 
 

14 
(ร้อยละ 63.64) 

- 8 
(ร้อยละ 36.36) 

6.  คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ - - - - 

รวม 
56 33 

(ร้อยละ 58.93) 
9 

(ร้อยละ16.07) 
14 

(ร้อยละ 25.00) 

 
 
 
 
 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

16 
 

 

 
  4. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน (1 ตุลาคม 2553 –  
    31 มีนาคม 2554) 
  การติดตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน แบ่งการตรวจสอบเป็น 5 ด้าน โดยมี
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน จํานวน  45  ประเด็น ดังน้ี 
  1. ตรวจสอบติดตามด้านการเงิน  หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ จํานวน  2  เรื่อง จํานวน 23 ประเด็น  ดังน้ี 
  1.1 เร่ืองการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ของส านักการศึกษาต่อเนื่อง   
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) การขาดอัตรากําลังทดแทนของศูนย์สัมมนา ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
และ (2) การจัดทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องพัฒนาบุคลากรให้ใช้โปรแกรมบัญชี พัสดุ และสโตร์ได้ทุกคน    

โดยกําหนดเสร็จในไตรมาสที่ 3/2554 

 2. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินทด
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 ประเด็นเรื่องการจัดทําทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตรที่มีการ
กู้เงินจากกองทุน กยศ.เพื่อตรวจก่อนอนุมัติเงินยืม โดยจะเริ่มใช้ในภาคการศึกษา 2/2553 

 3. ด้านการตรวจสอบผลการด าเนินงานผลิตสื่อการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์    
(e-Leaning) ของส านักเทคโนโลยีการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ 
จํานวน 9 ประเด็น มีการดําเนินการแล้ว จํานวน 8 ประเด็น (ร้อยละ 88.89) และอีก 1 ประเด็น (ร้อยละ 11.11) 
กําลังดําเนินการ คือ ประเด็นเร่ืองการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขาวิชา สํานักบัณฑิตศึกษา และสํานักเทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อจะได้ติดตามข้อมูลได้ทันกาล ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าใน
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งาน เพื่อนํามาร่าง TOR และคาดว่าระบบ
ดังกล่าวจะใช้งานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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 4. ด้านการตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงาน  หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะ
มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 5 ประเด็น ดังน้ี 
  4.1 การให้บริการงานพิมพ์ของส านักพิมพ์  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. ระบบสารสนเทศด้านการควบคุมท่ัวไปของส านักคอมพิวเตอร์ 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) 
 นอกจากน้ี จากการติดตามผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน แม้ว่าจะมีการ
ดําเนินงานและได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานรับตรวจเรียบร้อยแล้ว หน่วยตรวจสอบภายในยังมีข้อสังเกตที่สําคัญ
ที่ควรนํามาประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการแยกเป็นแต่ละด้าน  
แต่ละหน่วย ดังน้ี  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 76 ถึง 94) 
 

ด้าน-กิจกรรม/หน่วยตรวจรับ ประเด็นท่ีน าไปจัดท าแผนการตรวจสอบในปี 2555 
ด้านการเงินสํานักการศึกษาต่อเน่ือง 1.  การใช้และการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 

2.  การยืมเงินทดรองราชการเพื่อสําหรับใช้ในการจัด
ฝึกอบรม มีการยืมเงินสูงกว่าความเป็นจริงจํานวนมาก 

ด้านการเงินศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 1.  การใช้และการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
2.  การจัดทําระบบบัญชีที่ไม่เป็นปัจจุบัน 

ด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับ-การเบิก
จ่ายเงินทดรองราชการ 

การยืมเงินทดรองราชการไปใช้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ด้านการบ ริหารและการปฏิบั ติ -ศูนย์ ฝึกอบรม
เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ 

ผลผลิตของรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระยะ 
เวลา 8 เดือน ตํ่ากว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 0.85 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 1.23 
ล้านบาท 8 เดือน ผล 0.38 ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

18 
 

 

 
ตารางท่ี  2.2  ผลสรุปการด าเนินตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ล าดับ 
ข้อเสนอแนะของ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผลการด าเนินงานตามเรื่องที่ให้ข้อเสนอแนะ 

จ านวนข้อเสนอแนะ ด าเนนิการตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ไม่มีผลรายงาน 

1. ตรวจติดตามด้านการเงิน  2 เรื่อง 

 1.1 สํานักการศึกษาต่อเนื่อง 
8 
 

8 
(ร้อยละ 100) - - 

 1.2 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 15 
13 

(ร้อยละ 86.67) 
2 

(ร้อยละ 13.33) 
- 

2.  ตรวจติดตามด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ 1 เรื่อง 

 2.1 
ค่ารักษาพยาบาล  
กับค่าการศึกษาบุตร  
และค่าเช่าบ้าน 

6 
 

5 
(ร้อยละ 83.33) 

1 
(ร้อยละ 16.67) 

- 

3.  ตรวจติดตามด้านผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 

 3.1 
การผลิตสื่อการเรียน 
การสอนฯ/ สํานักเทคโนฯ 9 

8 
(ร้อยละ 88.89) 

1 
(ร้อยละ 11.11) - 

4.  ตรวจติดตามด้านการบริหารและการปฏิบัติงานฯ 1 เรื่อง 

 4.1 สํานักพิมพ ์ 5 5 
(ร้อยละ 100) 

- - 

5.  ตรวจติดตามด้านระบบสารสนเทศ 1 เรื่อง 
 5.1 สํานักคอมพิวเตอร ์ 2 2 - - 

รวมตรวจติดตามทั้ง 5 ด้าน  6  เรื่อง 45 
 

41 
(ร้อยละ 91.11) 

4 
(ร้อยละ 8.09) 

- 

 
  



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

19 
 

 

 
 5. การพัฒนาองคก์รซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการภายใน  
  และส านักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏบิตัิราชการประจ าป ี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
สถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ” (ได้คะแนนระดับ 3 จากเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ) (ค่าเป้าหมาย 
คะแนนระดับ 4) และไม่มีผลรายงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33.33)  ได้แก่ 1)*  ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม PMQA ประจําปี 2554” เน่ืองจากแผนพัฒนา 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” ซ่ึงถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
2554 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 14 (สกอ. 2.1 ปีการศึกษา 2553) แทน  ดังนั้น ผลการดําเนินงาน      
(1 กรกฏาคม 2553 -30 มิถุนายน 2554) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการ เพื่อรอรับการประเมินจากผู้ประเมิน
ของ สกอ.  ในไตรมาสสุดท้ายของปี  และ 2)**ตัวชี้วัด  “ระดับความสํา เร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา” เนื่องจากตัวชี้วัดน้ีเป็นตัวชี้วัดที่กําหนดมาจากการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) ลําดับตัวชี้วัดที่ 12 ซึ่ง ก.พ.ร.ได้ทําความตกลงประเมินร่วมกับ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดําเนินการเตรียมผลการ
ดําเนินงานจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปี 2553) 
เพื่อรับการประเมินจากผู้ประเมินจาก สกอ. ภายในไตรมาส 4 และผลการประเมินคะแนนจาก สกอ. จะเป็น
คะแนนการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) ประจําปีงบประมาณ 2554 ด้วย
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับสูง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินได้ 
4 ข้อ จากเป้าหมาย 3 ข้อ ในการประเมินรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ 2554  และตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
ระดับสูงเช่นกัน คือ ตัวชี้วัด “ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554” ซ่ึงในรอบ 6 เดือนแรก มีผลการดําเนินงานถึงร้อยละ 64.22 จากเป้าหมายร้ อยละ 40 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า  95 ถึง 107) 
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ตารางท่ี  2.3 ผลสรุปด้านการพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายใน  
  และส านักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
 

ประเด็นการประเมินด้านพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัด 

จ านวน 
รวม 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่มีผล
รายงาน 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
  และพัฒนาการดําเนินงานตาม PMQA 
  ประจําปี 2554 

 
1 

 
- 

 
- 

1* 
(ร้อยละ 100) 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของการประกัน
 คุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนา 
 การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

1 1 
(ร้อยละ 100) 

- - 

ตัวชี้วัดที่ 5.3  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
 บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

1 - - 1** 
(ร้อยละ 100) 

ตัวชี้วัดที่ 5.4  ระดับความสําเร็จของแผนการใช้
 ทรัพยากรภายใน ภายนอกสถาบัน
 ร่วมกัน 

1 1 
(ร้อยละ 100) 

- - 

ตัวชี้วัดที่ 5.5 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม 
 ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
 ประจําปีงบประมาณ 2554   

1 1 
(ร้อยละ 100) 

- - 

ตัวชี้วัดที่ 5.6 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
 ตามการปรับสถานภาพการเป็น
 มหาวิทยาลัยในกํากับ 

1 - 1 
(ร้อยละ 100) 

 

สรุปภาพรวม 6 3 
(ร้อยละ 50) 

1 
(ร้อยละ 16.67) 

2 
(ร้อยละ 33.33) 
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 จุดเด่น 
   มหาวิทยาลัยได้นําเอานโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ประการ มาเป็นยุทธศาสตร์สําคัญใน
การเปลี่ยนแปลงพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและมีความทันสมัย และมีการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) เป็นการปรับแนวทางการดําเนินงานให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาทางไกลอย่างต่อเน่ือง มีการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศหลัก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
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 มหาวิทยาลัยได้มีการวางแผน
และเตรียมการประชุมเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์บทความในรายงานการประชุม (Proceedings) ตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษา รวมทั้ง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุนการต้ังผู้เชี่ยวชาญตามความสนใจของคณาจารย์อย่าง
หลากหลาย หรือสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชามีการเน้นการสอนวิชาเอกที่โดดเด่นแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืน       
ซ่ึงมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินโครงการศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่เปิดโอกาสให้อาจารย์จัดต้ังศูนย์วิจัย
เฉพาะทางเพื่อศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ปัจจุบันมีจํานวน 13 ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์ที่สังกัดสาขาวิชาจํานวน 7 ศูนย์ 
และศูนย์ที่สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 6 ศูนย์ คาดว่าอาจารย์ที่ดําเนินงานศูนย์วิจัยฉพาะทางดังกล่าวจะได้นํา
องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้แนวทางหนึ่ง  และการ
ดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเร่ือง การจัดการศึกษาทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาโดยขยายโอกาสจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายใหม่มีจํานวนผู้เรียนบรรลุเป้าหมายใน
ระดับสูง เช่น กลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้เรียนสัมฤทธิบัตร ซึ่งผลการดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2553 มีจํานวน
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในระดับสูง คือ ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 171.33 (จากเป้าหมาย 1,650 คน) และ ร้อยละ 72.02 
(จากเป้าหมายที่ต้ังไว้ 10,000 คน ของภาคการศึกษา) ตามลําดับ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 41 ถึง 49) 
 
 
 
 
 
 

สรุป  จุดเดน่และสิ่งทีค่วรพัฒนา ด้านพัฒนาองค์กร 
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 สิ่งท่ีควรพัฒนา (ในรอบการประเมินต่อไป) 
 การพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอน
ระบบทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถรายงานข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มองค์กรที่มีโครงการความร่วมมือกับ มสธ. จํานวน 6 แห่ง ในกรณีข้อมูลจํานวนนักศึกษา
สมัครลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และภาคการศึกษาที่ 1/2554 ซ่ึงทําให้ไม่สามารถได้ข้อมูลเพียงพอต่อ
การประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้  และจาก
การประเมินตัวชี้วัดตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย พบว่า การพัฒนา
หลักสูตรใหม่ และการทบทวนโครงการสัมฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนเน้ือหาวิชา/   
ชุดวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน ในขณะน้ีมหาวิทยาลัยประสบปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์
ประจําหลักสูตรให้ได้ครบจํานวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการดําเนินงาน
ในเรื่องที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย อาทิ  1) เร่ืองหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ.  2) เร่ืองการหาแนวทางหรือวิธีการให้มีการส่งผ่าน
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษาต่อไปยัง สมศ. 3) เรื่องการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
รุ่นใหม่ เพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายอื่น ๆ และ เร่ืองการ
กําหนดให้มีมาตรการจูงใจคนเก่งไม่ละทิ้งองค์กรที่เห็นเป็นรูปธรรม 4) เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารการ
เรียนการสอนล่าช้าโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิต
ชุดวิชาให้เป็นไปตามแผนการผลิตและบริหารชุดวิชาของแต่ละภาคการศึกษา และ 5) เร่ืองพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเงินของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว เช่น ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม  สํานักการศึกษาต่อเน่ือง ศูนย์ฝึกอบรมการ
พิมพ์แห่งชาติ สํานักพิมพ์ เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1: หน้า 47 ถึง 94) 
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ด้านที่  2  ด้านการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 
 
 การประเมินส่วนที่  2  น้ี ได้ทําการประเมิน  2  เรื่อง  คือ  
 2.1 ผลการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พ.ร. 
   ผลการประเมินการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กับสํานักงาน ก.พ.ร. ยังไม่มี    
การรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 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 “ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และกรมบัญชีกลาง” เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน       
ต่อหน่วยผลผลิต” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมิได้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวใน   
คํารับรองการปฏิบัติราชการยังขาดความชัดเจน ทั้งในแง่ของคําอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน มหาวิทยาลัยจึง
ได้ทักท้วงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่มหาวิทยาลัยจะลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ แต่ขณะนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ยังมิได้ชี้แจงผลการทักท้วงเก่ียวกับคํารับรองการปฏิบัติราชการให้มหาวิทยาลัยทราบ 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 2: หน้า 109) 
 

 2.2 ผลการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยระดับผู้บริหาร  
  และระดับหน่วยงาน 
  จากการประเมินผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยระดับ
ผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่ามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้
มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นกลไกกํากับการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยนําตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2554 มาถ่ายทอดไปสู่การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการระดับผู้บริหาร (รองอธิการบดี จํานวน 8 ฝ่าย) ซึ่งมีตัวชี้วัดการประเมินแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติ
ด้านประสิทธิผล 2) มิติด้านคุณภาพ 3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
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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ตารางท่ี 2.4 ผลสรุปการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยและระดับผู้บริหาร 
  (รอบ  6  เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 
 

ล าดับ ฝ่าย คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
1 ฝ่ายวิชาการ 2.6548 
2 ฝ่ายกิจการภายใน 1.7433 
3 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน 3.6222 
4 ฝ่ายบริการการศึกษา 2.4278 
5 ฝ่ายปฏิบัติการ 2.5304 
6 ฝ่ายการเงิน 2.8725 
7 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 2.0071 
8 ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 2.8144 
9 ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ) 1.9043 
10 ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) 1.9301 
11 ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายกิจการภายใน) 1.5635 

 
 
 
  จุดเด่น (มีการพัฒนาการดี) 
  การพัฒนาองค์กร ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ไ ด้กําหนดให้ มีการจัดทํ า คํา รับรองการปฏิบั ติ ราชการเพื่อใช้ เป็นกลไกกํ ากับการปฏิบั ติ ราชการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยนําตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกับสํานักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2554 มาถ่ายทอดไปสู่การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการภายในมหาวิทยาลัยระดับผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน ผลการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ มิติด้านประสิทธิผล 
  

สรุป จุดเด่นและด้านทีค่วรพัฒนาการด าเนนิการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ พ.ศ. 2554 
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  ด้านท่ีควรพัฒนา (ในรอบการประเมินต่อไป) 

 ผลการประเมินด้านการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 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 “ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา” และกรมบัญชีกลาง เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต” ดังนั้น จึงไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏบิัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
ทําให้ จึงไม่ทราบความก้าวหน้าของการประเมิน 
 
ด้านที่ 3 ด้านการด าเนนิงานตามแผนการปฏบิตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 ตามพันธกิจ 4 ด้าน 
 (ตามกรอบตัวชี้วดัของสภามหาวิทยาลัย)  
 
   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) ตัวชี้วัดจํานวนนวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับ
นักวิจัยในต่างประเทศ ไม่มีผลงานวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ (2) ตัวชี้วัดร้อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  ตัวชี้วัดน้ี
มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่นํามาใช้ประโยชน์ จํานวน 1 เร่ือง คือ  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสื่อประสมสําหรับครู
สังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนไปสู่การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม (1 เร่ืองx100/จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําจํานวน 360 คน = ร้อยละ 0.28 จากเป้าหมายรอบ 6 
เดือนแรก ร้อยละ 7)  นอกจากน้ียังมีอีก 1 ตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) มีผลการดําเนินงานระดับ 3 จาก
เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 3: หน้า 114 ถึง 120) โดยมีรายละเอียดสรุปตาม
ตารางที่  2.5 
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ตารางท่ี 2.5 สรุปผลด้านการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 ตามพันธกิจ 5 ด้าน 
 (ตามกรอบตัวช้ีวัดของสภามหาวิทยาลัย) 
 

พันธกิจ 
ตัวช้ีวัด 

จ านวน 
รวม 

บรรลุเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ 
รายงานผล 

1.  พันธกิจด้านพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล 
 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนอง 
 การพัฒนาประเทศ 

2 
1 

(ร้อยละ 50) 
1 

(ร้อยละ 50) 
- 

2.  พันธกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนา 
 ชุมชนองค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสู่สังคม 
 แห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 

2 
2 

(ร้อยละ 100) 
- - 

3. พันธกิจด้านวิจัยส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ 
 และภูมิปัญญาไทย 

2 - 
2 

(ร้อยละ 100) 
- 

4. พันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรม 2 
2 

(ร้อยละ 100) 
- - 

สรุปภาพรวม 8 
5 

(ร้อยละ 62.5) 
3 

(ร้อยละ 37.5) 
- 
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 จุดเด่น (มีการพัฒนาการดี) 
 การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ 4 ด้าน (ตัวชี้วัดของ     
สภามหาวิทยาลัย) พบว่า พันธกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชนองค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสู่สังคม  
แห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ และพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพดี โดยในรอบ         
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานสําเร็จได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)  
 สิ่งท่ีควรพัฒนา (ในรอบการประเมินต่อไป) 
 การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน จํานวน 8 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดของ
สภามหาวิทยาลัย) ผลการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตัวชี้วัดเร่ืองระดับความสําเร็จ
ของการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) พบว่า ผลการดําเนินงานยังคงอยู่ในระดับเดิม
เช่นเดียวกับการประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คือ ผลการประเมินรอบ 6 เดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการดําเนินงานให้มากขึ้น นอกจากน้ี  ตัวชี้วัดเร่ือง “จํานวน
นวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศมหาวิทยาลัย” ในรอบ 6 เดือน
แรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้ง ตัวชี้วัดเรื่องร้อย
ละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา ในรอบ 6 เดือนแรกยังมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับตํ่า และยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้มีผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ต่อไป (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 3: หน้า 
114 ถึง 120) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุ  จดุเด่นและส่ิงท่ีควรพฒันา ด้านการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ 

 ประจ าปี พ.ศ. 2553 (ตวัช้ีวดัของสภามหาวิทยาลยั) 
 ตามพนัธกจิ 5 ด้าน 
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บทท่ี 3 

สรุปการตดิตาม 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 สามารถสรุปได้ดังน้ี  
 1.1 ด้านการพัฒนาองค์กร  ผลการประเมินในภาพรวมด้านพัฒนาองค์กร พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยมีผลการประเมินดังน้ี 
    1.1.1  ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร  ที่พิจารณาจากการดําเนินงานตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) โดยได้มีแนวทางการ
ดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น  และได้มีการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสําเร็จการศึกษา
ออกไปอย่างมีคุณภาพหลายกิจกรรม นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการการศึกษาทางไกล เช่น การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ e-Learning ในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 9 ชุดวิชา และปริญญาโท จํานวน  13  ชุดวิชา และมีการวางแผนและเตรียมการประชุมเสนอผลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ ในเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์
บทความในรายงานการประชุมตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา และการกําหนดเป็นโครงการขยายโอกาสการศึกษาให้กับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่การดําเนินงาน มีประสิทธิภาพสูงเฉพาะบางกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้าน มีจํานวน
ผู้เรียน ร้อยละ 171.33 รองลงมาคือกลุ่มผู้เรียนสัมฤทธิบัตรมีผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 72.02 ของ
เป้าหมายทั้งปี และการประเมินผลจากการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัยและของคณะกรรมการประจํา 
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ของสภามหาวิทยาลัยที่ได้เสนอประเด็นเชิงนโยบายมอบให้มหาวิทยาลัยไปดําเนินการ จํานวน 56 ประเด็น      
ผลการประเมินพบว่า ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 33 ประเด็น (ร้อยละ 58.93)  
 1.1.2  ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน  โดยการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สรุปโดยภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากข้อเสนอแนะ จํานวน 45 ประเด็น มีการดําเนินการแล้ว 41 ประเด็น 
(ร้อยละ 91.11) กําลังดําเนินการ จํานวน 4 ประเด็น (ร้อยละ 8.09) จากการติดตามผลตามข้อเสนอแนะ       
ของหน่วยตรวจสอบภายในแม้ว่าจะมีการดําเนินงานและได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานรับตรวจเรียบร้อยแล้ว 
หน่วยตรวจสอบภายในยังมีข้อสังเกตที่สําคัญที่ควรนํามาประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เช่น ด้านการเงินสํานักการศึกษาต่อเน่ือง  ด้านการเงินศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม      
ด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับ-การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ และด้านการบริหารและการปฏิบัติ
ของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ 
  1.1.3  ผลการด าเนินงานพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายใน และส านักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554  จากการประเมินการดําเนินงานพัฒนา
องค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน และสํานักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554  พบว่า มีตัวชี้วัดที่ทําการประเมิน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50)  ไม่บรรลุ
เป้าหมาย  1  ตัวชี้วัด (ร้อยละ 16.67) และไม่มีผลรายงาน 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33.33) เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีการยกเลิก
ตัวชี้วัดและมีการพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาใหม่และมีการประเมินร่วมกับตัวชี้วัดของ สกอ. ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมผลการดําเนินงาน 
 
 1.2 ด้านการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 

  1.2.1  ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พ.ร.  
โดยการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า ผลการประเมินการดําเนินการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. ยังไม่มีการรายงานผลการดําเนินงาน 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” เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ดังนั้น จึงไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 รอบนี้ด้วย 
หรือ 9 และ 12 เดือน 
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     1.2.3 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยระดับ ผู้บริหาร 
และระดับหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่า ผลการประเมินทุกมิติมีผลการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และหากพิจารณาโดยภาพรวมราย 4 มิติ “มิติด้านประสิทธิผล” มีผลการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาเป็นมิติมิติด้านการพัฒนาองค์กร และมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ ตามลําดับ 
 1.3 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2553  
ตามพันธกิจ 5 ด้าน (ตามตัวช้ีวัดของสภามหาวิทยาลัย) 
  จากการประเมินการดําเนินงานด้านการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554 
รอบ 6 เดือนแรก  ซึ่งแยกตามพันธกิจ 4 ด้าน พบว่า มีตัวชี้วัดที่ทําการประเมิน 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 62.5) ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 37.5)   
 

2.  จุดเด่นและสิ่งที่ควรพัฒนา 
 

 2.1 ด้านการพัฒนาองค์กร  
  จุดเด่น 
    มหาวิทยาลัยได้นําเอานโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ประการ มาเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและมีความทันสมัย และมีการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่ความ
เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) เป็นการปรับแนวทางการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีการการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการศึกษาทางไกลอย่างต่อเน่ือง มีการวางแผนและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีให้
นักศึกษาทุกระดับสําเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ เช่น การจัดปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรมเสริมทักษะชุดวิชา 
อบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น มีการวางโครงการขยายโอกาสการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น กลุ่มกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้เรียนสัมฤทธิบัตร ซึ่งผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก มีจํานวนผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
ระดับสูง มีเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์บทความในรายงานการประชุม  
(Proceedings) ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา รวมทั้ง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สนับสนุนการต้ังผู้เชี่ยวชาญ
ตามความสนใจของคณาจารย์อย่างหลากหลาย หรือสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชามีการเน้นการสอนวิชาเอกที่โดดเด่น
แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ซ่ึงมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินโครงการศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่เปิด
โอกาสให้อาจารย์จัดต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อศึกษาวิจัยและบริการวิชาการซ่ึงจะได้นําองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  
  



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

31 
 

 

 
   สิ่งท่ีควรพัฒนา 
  การประเมินด้านพัฒนาองค์กร พบว่า  
  1) เร่ืองการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรอบ 6 เดือนแรก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถรายงานข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มองค์กรที่มีโครงการความร่วมมือกับ 
มสธ. จํานวน 6 แห่ง ในกรณีข้อมูลจํานวนนักศึกษาสมัครลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และภาคการศึกษา
ที่ 1/2554 ซ่ึงทําให้ไม่สามารถได้ข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้  
  2) การพัฒนาหลักสูตรใหม่และการทบทวนโครงการสัมฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนเน้ือหาวิชา/ชุดวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน มหาวิทยาลัยประสบ
ปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ได้ครบจํานวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   

  3) ควรเร่งรัดการดําเนินงานในเร่ืองที่มีความสําคัญ เช่น 1) เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ. 2) เรื่องการหาแนวทางหรือวิธีการให้มีการส่งผ่านข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา
ต่อไปยัง สมศ. 3) เร่ืองการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อ
ทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายอื่น ๆ และเรื่องการกําหนดให้มีมาตรการ
จูงใจคนเก่งไม่ละทิ้งองค์กรที่เห็นเป็นรูปธรรม 4) เร่ืองการแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสารการเ รียนการสอนล่าช้า
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตชุดวิชาให้เป็นไปตาม
แผนการผลิตและบริหารชุดวิชาของแต่ละภาคการศึกษา และ 5) เร่ืองพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับระบบการเงินของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
อย่างรวดเร็ว  
 
 2.2 ด้านการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 
  จุดเด่น 
   มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นกลไกกํากับการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 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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   สิ่งท่ีควรพัฒนา 

  ผลการประเมินด้านการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จึงไม่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน จึงทําให้ไม่ทราบความก้าวหน้าของ
การประเมิน 
 
 2.3 ด้านการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ แยกตามพันธกิจ  4  ด้าน 
  (ตามตัวช้ีวัดของสภามหาวิทยาลัย) 
  จุดเด่น 
  การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ 4 ด้าน    (ตามตัวชี้วัด
ของสภามหาวิทยาลัย) พบว่า ด้านพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพดี โดยในรอบ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานสําเร็จได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
   สิ่งท่ีควรพัฒนา 
 การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ แยกตามพันธกิจ 4 ด้าน จํานวน 8 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดของ
สภามหาวิทยาลัย) ผลการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า 
 1) ตัวชี้วัดเร่ืองระดับความสําเร็จของการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร  (One Stop 
Service) ผลการดําเนินงานยังคงอยู่ในระดับเดิมเช่นเดียวกับการประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการ
ประเมินรอบ 6 เดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการ
ดําเนินงานให้มากขึ้น  
 2) ตัวชี้วัดเรื่อง “จํานวนนวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจํานวนโครงการวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัยใน
ต่างประเทศมหาวิทยาลัย” ในรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า ยัง ไม่มีผลงานวิจัยที่ทํา
ร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้ง ตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในรอบ 6 เดือนแรกยังมีผลการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับตํ่า และยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้มีผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 
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3.  ความเห็นของฝ่ายบริหารต่อผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้นําผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดยฝ่ายบริหารเห็นด้วยกับ
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตามที่เสนอในรายงานฉบับน้ี และอธิการบดีได้นําข้อสังเกตเพื่อ 
การพัฒนาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 แล้ว ดังน้ี 
 1. นโยบายเร่ืองการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลแบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในรอบ     
6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักบริการการศึกษาดําเนินงาน
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 พร้อมทั้งยังมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดปฐมนิเทศ มีการจัดสอบ และ
มีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาบางส่วนแล้ว และขณะน้ียังมีกลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น คือ โครงการร่วมมือกับสมาคม
การท่องเที่ยวที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 2. ปัญหาเร่ืองมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้ครบ
จ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
  2.1 เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ที่สําเร็จการการศึกษาระดับปริญญาเอกอย่าง ต่อเน่ืองตามกรอบ
อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
  2.2 จัดหาทุนการศึกษาให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งจะทําให้มีอาจารย์ที่
สามารถมาทดแทนได้บางส่วน 
  2.3 สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
 3. การทบทวนโครงการสัมฤทธิบัตรเพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชา/ชุดวิชาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใช้ชุดวิชาปกติมาเปิดสอนในโครงการสัมฤทธิบัตร ถ้าชุดวิชาใดยังผลิต
ไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถที่จะนําเอาชุดวิชาน้ันมาเปิดในโครงการสัมฤทธิบัตรได้ และในขณะน้ี
มหาวิทยาลัยกําลังจัดทําหลักสูตรอาเซียน Studies ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ระบบ
และค่าใช้จ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนํามาเปิดในโครงการสัมฤทธิบัตรเพิ่มเติมด้วย 
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  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนโครงการสัมฤทธิบัตร จํานวน 250 ชุดวิชา 3 รายวิชา และในปี 
พ.ศ. 2554 มีการเปิดสอนรายวิชาที่พัฒนาใหม่ที่น่าสนใจ คือ รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ สําหรับโครงการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมหลายโครงการ เช่น 1) การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2) การฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวผู้ เข้ารับการอบรม  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนเรียน 

 4. เร่ืองการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับส านักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า 
ตัวชี้วัดบางตัวในคํารับรองการปฏิบัติราชการยังไม่เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงได้ทักท้วงและชี้แจงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย แต่ขณะน้ียังไม่ได้รับคําตอบ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ
สํานักงาน ก.พร.  

  อน่ึง 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” ดังน้ัน ในกรณีน้ีจึงยังไม่มีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
 5. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ
ให้บริการนักศึกษารูปแบบศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรอย่างต่อเน่ือง แต่ประสบปัญหาเร่ืองสถานที่ ซึ่งภายในเดือน
มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยให้สหกรณ์ย้ายที่ทําการจากห้องสารนิเทศ 2 อาคารบริการ 1 ไปที่อาคารตรีศร และ
มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงสถานที่สหกรณ์ย้ายออกไปดังกล่าวให้เป็นศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service) 
 6. จ านวนนวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจ านวนโครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยมีการทําโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเปิด OUM ในประเทศมาเลเซีย (โดย ศาสตราจารย์ ดร.
สุมาลี  สังข์ศรี) ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย 
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รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  
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เอกสารอ้างอิง 
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เอกสารอ้างอิง 
 
 1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 2. แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ป ี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) 
 
 
 
 
 
  



กรอบเวลาการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

กิจกรรม 

ก.ย.
255
3 

ต.ค.
255
3 

พ.ย.
255
3 

ธ.ค.
2553 

ม.ค. 
255
4 

ก.พ. 
255
4 

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 6 เดือนแรก   
    ประเมินรอบ 12 เดือน 

1.  ประชุมกรรมการ 
- หารือกรอบ/ตัวชี้วัด 
- ยกร่างแผน/กรอบ/โปรแกรมการติดตาม 
- ทบทวนกรอบ/โปรแกรมติดตาม รอบ 6 เดือน  
 และรอบ 12 เดือน 

               

2.  คณะกรรมการประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร
พิจารณาร่างแผนติดตามฯ และกรอบ/โปรแกรม การติดตามและ
ประเมินผลงาน 

               

3.  ฝ่ายเลขานุการยกร่างแผน/กรอบ/โปรแกรมการติดตามรอบ  
 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

               

4. จัดท าคู่มือและรายละเอียดการประเมินส่งให้อธิการบดีจัดเตรียม
 ข้อมูล 

               

5.  มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลตามโปรแกรมส่งให้คณะกรรมการ
ติดตาม 

               

6.  เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคลากรหรือหน่วยงาน                

7.  วิเคราะห์/สรุปข้อมูล และยกร่างรายงานการประเมินเบ้ืองต้น                
8.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประเมิน                
9.  เสนอร่างรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 เพื่อน าไปปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

               

10  ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดี/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟัง/ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงาน 

               

11.  จัดท ารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย                
 

20 ก.ย.53 

15 พ.ย.53 

27 พ.ค.54 25 พ.ย.54 

18 ต.ค.53 

20 ธ.ค.53 
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รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  
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ภาคผนวก 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  
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 ข้อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553- 
31 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลการด าเนินงาน 
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รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  
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ภาคผนวก 1 
รายละเอียดผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ด้านที่  1  ด้านการพัฒนาองค์กร  
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รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  
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 การติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กรในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554     
เพื่อติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิยาลัย  
และมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ        
การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบงบการเงิน และการตรวจสอบภายใน  และด้านการพัฒนา
องค์กรซึ่งประเมินจากตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี มีรายละเอียด  
ผลการดําเนินการ ดังน้ี 
1. การด าเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 5 ประการ  
ประเด็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
 1.1  การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้มี 
ความก้าวหน้า ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
การทํางานมากยิ่งขึ้น 
 

 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) โดยจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายและบริหารการ
ดํา เ นินการพัฒนา คุณภาพการบ ริหารจัดการภาค รัฐ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น ตามคําสั่ง มสธ. ที่ 
1997/2552 และดําเนินการจัดประชุม อบรม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ คณะทํางานทั้ง 7 หมวด และ
นําผลการดําเนินงานจากคณะทํางานทั้ง 7 หมวด มายกร่าง
แผนพัฒนาองค์การ มสธ. โดยแผนจะมีโครงการสําคัญที่
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ดําเนินการผ่านการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 

 - ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 25 โครงการ มีผลการ
ดําเนินงานจํานวน 22 โครงการ อีก 3 โครงการยังไม่ได้
ดําเนินการ  

 - ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งได้ถ่ายทอดโครงการในแผนสู่
การปฏิบัติระดับหน่วยงานภายใน จํานวน 27 โครงการ ผ่าน
การจัดทํา รับรองการปฏิบั ติราชการ ระดับหน่วยงาน
เช่นเดียวกัน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานยังดําเนินการไม่แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2553 

 

 

 

 

 

 

ด้านท่ี  1  ด้านการพัฒนาองค์กร  
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

42 
 

 

 

ประเด็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
  และในปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและ

พัฒนาอย่างต่อเ น่ือง จึงไ ด้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานสากล (STOU WAY) เป็นการปรับแนวทางการ
ดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
และมีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยบูรณาการทั้งในส่วนของเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่ เป็นเลิศ (EDPEx) และเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งทุกเกณฑ์ประยุกต์มาจาก
ต้นแบบเดียวกัน คือ Criteria for Performance Excellence 
ของ Baldrige National Quality Program ภายใต้กรอบ
เกณฑ์ 7 หมวด และนําเสนอที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการ
พิจารณาปรับโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) เดิม เป็น “โครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย -
สุ โขทัยธ รรมาธิร าชสู่คว ามเป็นเลิศตาม เกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานสากล (STOU WAY) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างเป็นองค์รวมตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
สากล ดังน้ี 
 - ที่ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 1/2554 
(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 

 - สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2554 

 และเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศฯ จึงได้จัดบรรยายและอบรมเสริมสร้างความรู้แก่
ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ดังน้ี 

 - จัดบรรยายเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (TQA/EdPEx / 
PMQA)  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 
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  - จัดอบรม เสริมสร้า งความ รู้ ความเข้า ใ จและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล (TQA/EdPEx/ 
PMQA)  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 

 -  จัดอบรมเสริมสร้างความ รู้ ความเข้าใจและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลการ
จัดทําโครงร่างองค์กร การประเมินองค์กร การเขียนรายงานของ
เกณฑ์รายหมวด ฯลฯ เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2554 

 กิจกรรมที่จะดําเนินการต่อเน่ืองจากการจัดอบรมฯ จะมี
การประชุมคณะทํางานทั้ง 7 หมวดเพื่อจัดทําโครงสร้างองค์การ 
รายงานการประเมินตนเอง ระบุจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนารายหมวด 
ในช่วงเดือนเมษายน –พฤษภาคม 2554 ต่อไป 

 1.2  การส่งเสริมสนับสนนุการสําเร็จ
การศึกษาอย่างมีคณุภาพของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้มีได้มีการดําเนินการตามแผนและกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2554 เพื่อให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ออกไปอย่างมีคุณภาพ ดังนี้  

ระดับปริญญาตรี 
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้

ความเข้าใจ การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้สามารถ
ศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษา 

2. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมทักษะชุดวิชา ในระดับปริญญาตรี  
3. จัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพ 
4. จัดอบรมเข้มชุดวิชา (ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน) ตาม

ความสมัครใจของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้

ความเข้าใจ การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้สามารถ
ศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษา 

2. การจัดสัมมนาเสริม/เข้มประจําชุดวิชา 
 3. จัดอบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิต 
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  4. มหาวิทยาลัยมีการวางแผนและเตรียมการประชุมเสนอ

ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อเป็นเวทีให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์
บทความในรายงานการประชุม (Proceedings) ตามเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษา 
 5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อ e-Learning ซ่ึงมีการผลิตและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน   
e-Learning ในระดับปริญญาตรี จํานวน 9 ชุดวิชา และปริญญาโท 
จํานวน  13  ชุดวิชา 

 1.3  การนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุง
ระบบการศึกษาทางไกล 
 

 มหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงระบบ
การศึกษาทางไกล มีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. สํานักคอมพิวเตอร์ ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
  1.1 การปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศหลัก 2 ระบบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไป มี
รายละเอียดดังน้ี 
  1.1.1 การเช่าอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิว เตอร์ 
ระยะเวลาเช่า 3 ปี (2553-2555) เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพในการ
ให้บริการ และเพื่อให้มีการใช้อุปกรณ์เป็น Platform เดียวกัน  

 รวมทั้งการขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถรองรับการใช้งานทั้งที่ มสธ.ส่วนกลาง และศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. จํานวน 10 แห่ง โดยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
ส่วนกลางมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายแกนหลัก 
10 Mbps และมีการเชื่อมต่อไปยังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 
ศูนย์ ด้วยความเร็ว 10 Mbps นอกจากน้ีสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างศูนย์กับส่วนกลางทุกหน่วยงานด้วยระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Voice Over IP) 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

45 
 

 

 

ประเดน็นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
   1.1.2 การขยายและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดต้ังครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม 
  ประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงปลอดภัยรองรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แก่ ระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและการบริการการศึกษา และระบบ
งบประมาณ พัสดุการเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ 

   1.1.3 การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สําหรับห้อง
ศูนย์กลางเครือข่ายหลัก อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 เพื่อปรับปรุง
พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน โดยทําการแยกพื้นที่
สําหรับติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Network Center and Server Farm) กับพื้นที่ของศูนย์
ควบคุมเครือข่าย (Network Operation Center) สําหรับให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปทําการดูแลบํารุงรักษาระบบงานต่าง ๆ ออก
จากกันอย่างชัดเจน และเพื่อจัดการเร่ืองระบบรักษาความ
ปลอดภัยโดยจํากัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตเท่าน้ัน 
ที่สามารถเข้าไปยังพื้นที่สําหรับติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายและ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Network Center and Server 
Farm) ส่วนผู้ ดูแลระบบงานต่าง ๆ สามารถเข้ามาปฏิบัติได้
เฉพาะศูนย์ควบคุมเครือข่าย (Network Operation Center) 

   1.2 การป รับป รุ งและ เพิ่ มประสิทธิ ภาพระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับงานด้านงานทะเบียนและการบริการ
การศึกษา  และด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี  ได้แก่  
   1.2.1  ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงาน
บริการการศึกษา เป็นระบบงานที่ครอบคลุมการให้บริการด้าน
งานทะเบียนและงานบริการการศึกษาทุกระดับการศึกษา ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เรียนโครงการ
สัมฤทธิบัตร  ความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 
31 มีนาคม 2554) ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 
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 ระบบงาน โดย ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและมีผลการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 
  1) ระดับปริญญาตรี อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล 
และคาดว่าจะเร่ิมใช้งานคู่ขนานกับระบบรับสมัครในเดือน
เมษายน 2554 
   2) ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เ รียนโครงการ
สัมฤทธิบัตร เร่ิมทํางานคู่ขนานกับระบบรับสมัครต้ังแต่เดือน
มกราคม 2554 และคาดว่าจะเร่ิมใช้งานในระบบลงทะเบียน
เรียนได้ประมาณเดือนเมษายน 2554 

    1.2.2  ระบบงบประมาณ พัสดุการเงินและบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เป็นระบบงานที่
พัฒนาเพื่อรองรับงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี 
ของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมงานของกองแผนงาน กองคลัง 
และกองพัสดุ โดยเริ่มใช้ระบบงานแบบเต็มรูปต้ังแต่ต้นปี 2554 
  1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศ 
มสธ. (e-Service STOU) เพื่อให้บริการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 
(Intranet) ให้ใช้งานได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้นดังน้ี 

    1.3.1 การเชื่อมเข้าสู่ระบบ Single User โดยการ
ใช้รหัสผู้ใช้งานเดียวกันในทุกระบบของ e-Service และ e-mail  
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานระบบต่างๆ และเพื่อการรักษา
ความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ ในการยืนยันตัวตนของ
ผู้ใช้งานผ่านระบบบริการจัดการทรัพยากรเครือข่าย (Active 
Directory) ได้แก่ ระบบ e-Performance  ระบบ e-Meeting  
ระบบ Web Studio  และระบบ Leave Control System  
   1.3.2 การจัดทําฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) 
เพื่อใช้งานผ่านระบบสารบรรณ ได้แก่ แบบฟอร์มขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
และแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
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  2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษาได้ดําเนินการ ดังน้ี 

  2.1 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
A Tutor และ D4L+P ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ   
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 ชุดวิชา ทั้งน้ี ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิสัมพันธ์บน
เครือข่ายในระดับปริญญาโท เป็นจํานวนทั้งสิ้น 50 ชุดวิชา และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 ชุดวิชา 

 1.4  การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล
แบบมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาและ
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ของพันธกิจที่ 2 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงการพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ ในแผนพัฒนา มสธ. 
ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) โดยกําหนดเป็นโครงการ
ขยายโอกาสการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ประกอบด้วย    
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 (จากเป้าหมายที่ต้ัง
ไว ้10,000 คน ของภาคการศึกษา) 
 2. นักศึกษาโครงการกํานันผู้ใหญ่บ้านตามความร่วมมือ
ระหว่างกรมการปกครองกับ มสธ. ทีล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ 2/2553 จํานวน 2,827 คน คิดเป็นร้อยละ 171.33 (จากเป้าหมาย 
1,650 คน) และลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2554 (อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ) (มีเป้าหมาย 1,450 คน) (รวมเป้าหมายที่ ต้ังไว้ทั้ง 2       
ภาคการศึกษา  3,100 คน/) 
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   3. กลุ่มองค์กรที่มีโครงการความร่วมมือกับ มสธ. จํานวน 6 แห่ง 

โดยมีนักศึกษาสมัครลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2553  
และภาคการศึกษาที่ 1/2554 ดังนี้ 
  4.1 บริษัท จงสถิตย ์จํากัด  มีจํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน
เรยีนในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน 19 คน และนักศึกษา
สมัครใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จํานวน - คน 
  4.2 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต มหาชน กรุงเทพมหานคร 
มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2553
จํานวน  3  คน และนักศึกษาสมัครใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 
1/2554  จํานวน 1 คน 
  4.3 บริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตรอเรจ เทคโนโลยี ประเทศไทย 
จํากัด จ.ปราจีนบรุ ีมีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ 2/2553 จํานวน 26 คน และนักศึกษาสมคัรใหม่ ในภาคการศึกษา
ที่ 1/2554 จํานวน 5 คน 
  4.4 บริษัท ส.ศิลป์ (2521) จํากัด จ.นนทบรุ ีมีจํานวน
นักศึกษาลงทะเบยีนเรยีน ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน -คน  
และนักศึกษาสมัครใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1/2554จํานวน - คน 
  4.5 โรงแรมเพนนินซูลา มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบยีนเรยีน 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวน - คน และนักศึกษาสมคัรใหม่ 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จํานวน - คน  
  4.6 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสรุสีห์ จ.กาญจบรุี มีจํานวน
นักศึกษาลงทะเบยีนเรยีน 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 มหาวิทยาลยัอยู่ระหว่างการดําเนนิการ
ประมวลข้อมูลของนักศึกษา หัวข้อที่ 4.4 – 4.6 และข้อที่ 5 และ 
จะสามารถรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือนต่อไป 
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 1.5  การจัดลําดับความสําคัญของการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

การดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เ ร่ือง น้ี
มหาวิทยาลัย ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเ นินงานให้
ความสําคัญในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า
ปริญญาบัณฑิตศึกษา และเลือกรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในกลุ่มบัณฑิตและพัฒนาสังคม เน้นให้ความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น มีการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมอัตราคงอยู่ของนักศึกษาให้มากขึ้น และลดปัญหา
การลาออกกลางคัน 
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2. การด าเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ขอ้เสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 2.1 การด าเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (1  ตุลาคม  2553 – 31  มีนาคม  2554) 
  สภามหาวิทยาลัยมีประเด็นการประเมินที่มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ รวม 5 เรื่อง 14 ประเด็น 
คร้ังท่ี 9/2553 วันท่ี 29  ตุลาคม  2553 
1) เรื่อง การใช้ทรัพยากรร่วมระหว่าง มสธ.  
 กับหน่วยงานภายนอก 
 ประเด็นที่ 1 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล  
มหาวิทยาลัยควรพิจารณานําเอาเรื่องการทํา
ความร่วมมือในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เป็นยุทธศาสตร์สําคัญด้วย 

 
 
 มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสมาชิกเครือข่าย 
Uninet (สํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โดย Uninet ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ติดต้ังอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
ผ่านเครือข่าย Uninet เป็นหลัก นอกจากนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อมา
ดูแลข้อมูล จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความ
ร่วมมือที่เอ้ือประโยชน์ต่อระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
  ซอฟต์แวร์สําหรับสถาบันการศกึษา : Microsoft Campus 
Agreement เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 
จํากัด กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้สามารถใช้งาน
ซอฟต์แวร์ที่ ถู กต้องและสอดคล้ องและทั น ต่อสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีโดยได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้
ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 2. มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุชุมชนคนเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  ออกอากาศรายการ วิทยุกระจายเสียงของ
มหาวิทยาลัยทางคลื่น FM 105.75 MHz วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 
09.15-09.30 น. และ 17.15-17.35 น . โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
รายการที่นําไปออกอากาศ ได้แก่ รายการเก็บเรื่องเล่ากับความสุขฯ 
ท่องเที่ยวท่ัวไทย กฎหมายน่ารู้ สังคมน่าอยู่ สุขกับเกษตร สาระจาก
เพลงและข่าว อาหารและสุขภาพ  

จํานวนประเด็น
ทั้งหมด 1 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
1 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
คร้ังท่ี 10/2553 วันท่ี 26 พฤศจิกายน  2553 
2) เรื่อง โครงการเทียบเคียงระบบการศกึษา
 ทางไกลของ มสธ. กับมหาวทิยาลัยเปิด 
 ช้ันน าในต่างประเทศ 
 ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่า 
โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่เป็นโครงการ
เทียบเคียง ( Benchmark ) หรือโครงการศึกษา
วิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ( Best Practices ) 

 
 
 
 มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนนิงาน ดังนี ้
 1. มีการจัดประชุมแบ่งงานความรับผิดชอบในการเขียน
รายงานการวิจัย 
 2. มีการนําเสนอรายงานวิจัย ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย)  
ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานการวิจัย   
ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร และศาสตราจารย ์
ดร.สมหวัง พิธยิานุวัฒน์ เมื่อวนัที่ 7 เมษายน  2554 
 ขณะนีม้หาวิทยาลัยกําลังเร่งรัดดําเนินการแก้ไขรายงานการ
วิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคาดว่า
จะส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณภ์ายในเดือนมิถนุายน 2554 

 ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณา     
เพิ่มตัวชี้วัดเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย
และ มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม” 

 อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรหาก
มีการเพิ่มตัวชี้วัด เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตร ที่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมเป็นคุณลักษณะของหลักสูตร
ที่ต้องดําเนินการอยู่แล้ว สําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน
ประสบกับปัญหาไม่สามารถหาอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ได้ครบ
จํานวนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 ประเด็นที่ 3 การเทียบเคียงสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเลือกเทียบเคียงกับ
สถาบันที่มีแนวทางการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกัน  
และควรมีการกําหนดคํานิยามในงานวิจัย คําว่า 
“มหาวิทยาลัยเปิด” ให้ชัดเจนด้วย 
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยกําลังเร่งรัดดําเนินการแก้ไขรายงานการวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคาดว่าจะส่ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2554 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นที่ 4 มหาวิทยาลัยเปิดในต่างประเทศ
บางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงสื่อการสอน เป็นแบบ 
e-Learning ทั้งหมด แต่ในกรณีมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสื่อการสอนเป็น e-Learning ทั้งหมด ไม่น่า 
จะดําเนินการได้เนื่องจากมีบริบทที่แตกต่างกัน 
มหาวิทยาลัยจะต้องทําการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
แท้จริงก่อน 

 มหาวิทยาลัยได้มีผลวิจัยเก่ียวกับการเข้าถึงสื่อคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาไว้แล้ว ปรากฏว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะใน
ต่างจังหวั ดมี ความสามารถเข้ าถึ ง สื่ อคอมพิว เตอร์ ไ ด้น้อย 
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้ e-Learning เป็นเพียง สื่อเสริมทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ยกเว้นชุดวิชาที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็นสื่อหลัก ซ่ึงปัจจุบันนี้ภาคการศึกษาที่ 2/2553  มีชุดวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาตรีที่ใช้
สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก นักศึกษาจํานวนมากกว่า 500 คน 
ต้องทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานในระบบคอมพิวเตอร์ มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาและนักศึกษากับอาจารย์ 
มีการประเมินผลระหว่างเรียน ซ่ึงได้รับรายงานอย่างไม่เป็น
ทางการว่า ได้ผลดี นักศึกษาได้เรียนรู้หลายด้าน นอกเหนือจาก
การเรียนรู้เนื้อหาสาระ จะได้ขอให้ผู้เก่ียวข้องทําการวิจัยให้ได้
ข้อมูลในเชิงลึกต่อไป 

จํานวนประเด็น
ทั้งหมด 4 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
1 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
3 ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

คร้ังท่ี 1/2554 วันท่ี 28 มกราคม  2554 
3) หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มสธ.  
 ประเด็นที่ 1  มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  ซ่ึง
นอกจากการประเมินที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์แล้ว ควร
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้ผู้รับ
การประเมินมีส่วนร่วม มุ่งผลที่จะให้บุคลากรมี
การพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางและวัฒนธรรม
ขององค์กร และเพื่อให้ ผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 
 
อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนนิงาน 

 ประเด็นที่ 2  มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินที่เหมาะสม
กับอัตลักษณ์และลักษณะงานของมหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนนิงาน 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจะ
กําหนดขึ้นใช้ตามกรอบและแนวทางของประกาศ 
ก.พ.อ.เป็นระบบการประเมินที่มีการกําหนดขึ้นใหม่  
มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินที่ยืดหยุ่นและมีการติดตาม
ประเมินผลเพื่อนาํปัญหาและอุปสรรคมาปรบัปรงุ
แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนนิงาน 

 ประเด็นที่ 4 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออก
ข้อบังคับหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2554 และให้มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาใน
การออกประกาศฯ เ ก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบั ติราชการตาม
ข้อบังคับฯ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 สภามหาวิทยาลัย ในการประชมุครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 25  
มีนาคม 2554  มีมติเหน็ชอบใหม้หาวิทยาลยัออกประกาศฯ  
จํานวน 3 ฉบับ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้ 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในระดับหน่วยงาน 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  
การจัดสรรและการบริหารวงเงินงบประมาณเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลในรอบการประเมนิที่หนึ่งของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง  
ระดับคะแนนเปน็ร้อยละตามระดับผลการประเมิน 

จํานวนประเด็น
ทั้งหมด 4 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
1 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
3 ประเด็น 

คร้ังท่ี 2/2554 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์  2554 
4) เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
 รอบสาม (พ.ศ.2554–2558) ระดับอุดมศึกษา 
 ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหา 
แนวทางหรือวิธีการให้มีส่งผ่านข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไปนี้ไปยัง สมศ. 
 

อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนนิงาน 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 1.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินของ สมศ. 
ส่วนใหญ่ได้มีการกําหนดเกณฑ์การวัดเป็นตัวเลข 
และใช้ เกณฑ์การวั ดผ่ านหรื อไม่ ผ่ าน สมศ .           
ควรพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินที่จะช่วย
กระตุ้นให้สถาบันมีการพัฒนาและให้โอกาส
สถาบันสถาบันปรับปรุงแก้ไขและระบบการ
ประเมิน ควรเน้นการประเมินเชิงคุณภาพให้มากขึ้น 
เช่น การประเมินคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงจะ
สะท้อนให้เห็นคุณภาพของหลักสูตรและการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี  
 1.2 ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา
บางตัวชี้วัดที่ใช้วัดคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
วิชาได้ แต่อาจใช้วัดในระดับสถาบันไม่ได้ 
 1.3 เกณฑ์การวัดคุณภาพบัณฑิตมีหลาย
ประเด็นที่ สมศ. สมควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์
และวิธีการประเมินเพื่อให้ผลการประเมินมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น เช่น การวัดคุณภาพบัณฑิตโดย
ใช้แบบสํารวจกลาง และกําหนดช่วงเวลาสํารวจ
ช่วงเดียวกัน เป็นต้น 
 1.4 เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ประเด็นการวัดผลการ
ดําเนินงานของสภาสถาบันโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
น่าจะยังไม่ครอบคลุมภารกิจของสภาสถาบัน ควร
เพิ่มหลักอัตตาภิบาลที่มี 3 องค์ประกอบสําคัญคือ 1) 
ความเป็นอิสระ 2) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ 
และ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

จํานวนประเด็น
ทั้งหมด 1 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
- ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1 ประเด็น 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
คร้ังท่ี 3/2554 วันท่ี 25 มีนาคม  2554 
5) เรื่ องร ายงานผลการด าเ นินการจัดตั้ ง
 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 ประเด็นที่ 1 ชื่อคณะกรรมการผลักดันการ
จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ ไม่ควรใช้คําว่ า 
“ผลักดันการจัดต้ัง” เนื่องจากมีความรู้สึกเชิง
บังคับ ควรใช้คําอ่ืน เช่น “พิจารณาการจัดต้ัง” 
“ศึกษาพิจารณาการจัดต้ัง” เป็นต้น 

 
 
 มหาวิทยาลัยได้มีปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการผลักดันการ
จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ัง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพแล้ว ตามคําสั่ง มสธ. ที่ 1168/2554 
ลงวันที่  11  เมษายน  2554 
 

 ประเด็นที่ 2 การคํานวณระยะเวลาการ
จ่ายเงินออมจากกองทุนสะสมสมทบคนืให้แก่สมาชิก
ที่จะเปลี่ยนมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยควรคํานวณระยะเวลา
ต่อเนื่องจนถึงวันที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนใหม่ 

 มหาวิทยาลัยจะคํานวณการจ่ายเงินออมจากกองทุนเงิน
สมทบคืนให้แก่สมาชิกที่จะเปลี่ยนมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพจะคํานวณระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่สมัครเป็น
กองทุนใหม่ต่อไป 

 ประเด็นที่ 3 มหาวิทยาลัยควรจัดประชุม
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
คณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะนายทะเบียนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัคร
เป็นสมาชิกกองทุนใหม่  

 มหาวิทยาลัยได้ประชุมบุคลากรเพื่อบรรยายและตอบข้อสงสยั
เรื่องการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 
ณ  ห้ อ งปร ะชุ ม วิ ทยทั ศน์  โ ดย เ ชิญ เ จ้ าหน้ าที่ สํ านั ก งา น
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็น
วิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ ได้ส่งเอกสารการ
บรรยายการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตารางเปรยีบเทียบกองทุน
สะสมสมทบกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสิทธิประโยชน์เวียนแจ้ง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเวียนบุคลากรในหน่วยงานทราบ 

 ประเด็นที่ 4  มหาวิทยาลัยอาจเชิญสถาบัน
การเงินหรือผู้เชี่ยวชาญในการบริหารการเงินมา
บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายการบริหาร
เงินกองทุนและแนวทางการลงทุนของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่มีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพได้กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการจัดต้ังกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นแนวในการดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  (ร่าง) ข้อบังคับกองทุน 
 2.  คัดเลือกผู้จัดการกองทุน 
 3.  ทําสัญญาจ้างผู้จัดการกองทุน 
 4.  เลือกประเภทของกองทุนว่าจะเป็นกองทุนเด๋ียวหรือ
กองทุนร่วม (ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินของกองทุน) 
 5.  กําหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 6. รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ผู้จัดการกองทุนนําไป 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 จดทะเบียนกองทุนกับ ก.ล.ต. 

 7.  นําเงินที่สมาชิกแจ้งโอนจากกองทุนเงินสะสมสมทบเข้า
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 8.  นําเงินสะสมที่ได้จากสมาชิกและเงินสมทบที่ได้จาก 
มหาวิทยาลัยเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นประจําเดือน ต้ังแต่
เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป 
 9.  กําหนดแบบใบสมัครสมาชิกใหม่ และวิธีการยื่นสมัคร   
ซ่ึงควรทําให้เสร็จก่อนวันจดทะเบียนกองทุน 

  10. ก่อนวันที่ผู้จัดการกองทุนยื่นขอจดทะเบียนยังสามารถ 
ส่งใบสมัครเข้ากองทุนฯ ได้ โดยยื่นใบสมัครได้ที่กองคลังตามแบบ
ใบสมัครเดิมที่กองคลังเวียนแจ้ง 
 11.  ผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิกใหม่ต้องยื่นใบสมัครตามที่
คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนดแบบและยื่นได้ที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ โดยตรง 
 12.  สมาชิกกองทุนเงินสะสมสมทบซ่ึงแจ้งเลือกว่าขอคืนเงิน
ทั้งหมด กองคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิก 
 13.  จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
4 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
4 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

รวมจ านวนประเด็น
ท้ังสิ้น 14 ประเด็น 

ด าเนินการแล้ว  
7 ประเด็น 

ก าลังด าเนินการ  
3 ประเด็น 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
4 ประเด็น 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 2.2 การด าเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สืบเนื่องจาก
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552–30 กันยายน 2553) 
  สภามหาวิทยาลัยมีประเด็นการประเมินที่มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ รวม 7 เรื่อง 11 ประเด็น 
คร้ังท่ี 11/2552 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 
1)  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
 ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน
โครงการสัมฤทธิบัตรโดยการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือการ
พัฒนาและปรับเปลี่ ยนเน้ือหาวิชา/ชุดวิชา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน 

 
 เน่ืองจากโครงการสัมฤทธิบัตรเป็นการนําชุดวิชาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษามาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจ ศึกษา
เป็นรายชุดวิชา ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเน้ือหา/ชุดวิชาเหล่าน้ัน 
มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 
 ทั้งน้ี สภาวิชาการได้มอบหมายให้สาขาวิชาพิจารณาชุดวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงหรือหลักสูตรที่ปิดสอนแล้ว และมี
เน้ือหาไม่ทันสมัย เพ่ือนําออกจากรายการชุดวิชาที่ เปิดในโครงการ
สัมฤทธิบัตร 
 มหาวิท ยาลัย ไ ด้ จัดป ระชุมห ารือการ จัดห ลักสูตร สํ าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งในการประชุม 1 ครั้ง ได้มีการพิจารณาถึงหลักสูตร
ระยะสั้นเพ่ือบริการวิชาการไว้ด้วย 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
1 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
- ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1 ประเด็น 

2)  เรื่อง ขอก าหนดช่ือเรื่องวาระการประชุม 
 เชิงนโยบายในการประชุมครั้งต่อไป  
(การพัฒนาสื่อดิจิตัลเข้ามาทดแทนสื่อประเภทอื่น) 
(ครั้งที่ 3/2553  วันที่ 30 เมษายน  2553) 
  ประเด็นที่  1 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มี
การพัฒนาสื่อดิจิตัลเข้ามาทดแทนสื่อประเภทอื่นมาก
ขึ้น แต่ที่ประชุมเห็นว่า วิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่ อ        
ที่นักศึกษาและประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงง่ายอย่าง
กว้างขวาง จําเป็นต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงควรวางแผนเพ่ือผลักดันให้มีช่องวิทยุ 
โทรทัศน์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน 
การสอน 

 มหาวิทยาลัยมีการผลักดันให้มีช่องวิทยุโทรทัศน์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนการสอน ได้ดําเนินการ ดังน้ี  
 1. จัดทําร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และ
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา และส่งเรื่องไปที่กองพัสดุเพ่ือดําเนินการประกวดราคาจัดหาผู้ให้
บริการเช่าช่องสัญญาณ ในปีงบประมาณ 2554 ในวงเงิน 5 ล้านบาท     
โดยคาดว่าจะสามารถจัดหาผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณและออกอากาศ
ช่องวิทยุโทรทัศน์ใหม่ในไตรมาสสุดท้าย  
 2. จัดทําร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
สําหรับรองรับช่องออกอากาศทีจ่ะเกิดขึ้นมาใหม่ด้วย โดยใช้เงินงบประมาณปี 
2554 ในวงเงิน 5 ล้านบาทสําหรับจ้างผลิตรายการในช่วงไตรมาสสุดท้าย  

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
1 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
1 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
นัดพิเศษประจ าปี  พ.ศ.2553  วันท่ี 13-14 พฤษภาคม  2553 
3)  เรื่อง ผลการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลัย
 ประจ าปี พ.ศ.2552 
 ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผน
พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อทดแทนบุคลากร
ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งบุคลากรสายวิชาการ
และสายอ่ืนๆ และควรกําหนดให้มีมาตรการ  จูง
ใจให้คนเก่งไม่ละทิ้งองค์กร 

 
 
อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนนิงาน 

 ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยควรกําหนด
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสนับสนุนการต้ัง
หน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Unit Excellence) 
ตามความสนใจของคณาจารย์อย่างหลากหลาย 
หรืออาจสนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชามีการเน้น
การสอนวิชาเอกให้มีความโดดเด่นแตกต่างจาก
สถาบัน การศึกษาอ่ืน ซ่ึงวิธีการนี้จะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิ จัยและพัฒนาได้ดําเนินโครงการ
ศนูย์วิจัยเฉพาะทางที่เปิดโอกาสให้อาจารย์จัดต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
เพื่อศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ปัจจุบันมีจํานวน 13 ศูนย์ 
แบ่งเป็นศูนย์ที่สังกัดสาขาวิชาจํานวน 7 ศูนย์ และศูนย์ที่สังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 6 ศูนย์ คาดว่าอาจารย์ที่ดําเนินงาน
ศูนย์วิจัยฉพาะทางดังกล่าวจะได้นําองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้
แนวทางหนึ่ง 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
2 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
1 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1 ประเด็น 

4)  เรื่อง ร่างแผนการปฏิบัติงานของ 
  สภามหาวทิยาลัยประจ าปี  
  พ.ศ.2552 - 2553 
 ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
นําเอาความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศที่มีอยู่
ในปัจจุบันมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรูปแบบการ
บริการให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะระบบที่
เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่กว้างขวางเข้าถึงได้
ง่าย เช่น การให้การบริการศึกษาด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เนต เป็นต้น 

 
 
 
 มหาวิทยาลัยได้นําความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรูปแบบการบริการให้มีความ
หลากหลาย ดังนี้ 
 1. สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC Server เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้าน
การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการบริการข้อมูลสารสนเทศ
ของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลต่าง 
ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Server ที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านทาง Web Site ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
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 ให้บริการ เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) บริการเครือข่าย

ระยะไกลผ่านชุมสายโทรศัพท์  (Dial-up) และจากเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กร (SSL-VPN) 
และการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ Virtualization เข้ามาสนับสนุน
งานทางด้านปฏิบัติการให้มีเสถียรภาพสูงขึ้น 
 2. สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพัฒนาการให้บริการการศึกษาที่หลากหลายผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th รูปแบบ STOU Online 
ซ่ึงประกอบด้วย e-Learning ,TV Online, Radio Online, Media 
on Demand , m-Learning และ e-Tutorials นอกจากนี้ยังให้บริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในบางชุดวิชาสําหรับนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี 
 3. ส านักบรรณสารสนเทศได้มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการ
ห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาที่
หลากหลาย และสนองระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 
โดยมี web portal คือ http://library.stou.ac.th ทั้งน้ี สามารถ
จ าแนกประเภทของบริการดังกล่าวได้ ดังน้ี 
  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 ซ่ึงเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักบรรณสารสนเทศ ได้แก่ 
    1) หนังสือในโครงการนนทบุรีศึกษา จํานวน  
8 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stou.ac.th/
http://library.stou.ac.th/
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     2) เอกสารการสอนและประมวลสาระชุดวิชา

ของมหาวิทยาลัย ฉบับก่อนการปรับปรุงครั้งล่าสุด (superseded 
edition) 
  3.2 บริการค้นฐานข้อมูลทางวิชาการผ่านเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยฐานข้อมูลทางวิชาการใน
ที่นี้หมายถึงฐานข้อมูลเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ 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 
โดยเอ้ือให้สามารถค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
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   3.4 บริการติดต่อส่อสารและแจ้งข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

   3.4.1 การติดต่อสื่อสารผ่านทาง web portal อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด ฐานข้อมูลใหม่ นิทรรศการ
ออนไลน์ใหม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดลองประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารกิจกรรมห้องสมุดผ่านเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ ได้แ ก่ 
Facebook และ Twitter 
  3.4.2 การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุด 
  1) รายชื่อทรัพยากรห้องสมุดตามสาขาวิชา 
  2) รายชื่อวารสาร 
  3) สารบัญวารสารภาษาอังกฤษ 
  4) สารบัญวารสาร มสธ. 
  5) รายชื่อทรัพยากรห้องสมุดใหม่ ได้แก่ หนังสือ 
วารสาร และโสตทัศนวัสดุใหม่ 
  3.5 บริการอ่ืนๆ เช่น 
  3.5.1 บริการทรัพยากรสารสนเทศสํารอง  
(e-Reserved collection) โดยมุ่งเน้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ได้นําไฟล์ทรัพยากรสารสนเทศในระบบดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานัน้ๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรประกอบการ
ศึกษาได้ เช่น บทความวารสาร บทความในหนังสือ เป็นต้น 
   3.5.2 บริการนิทรรศการออนไลน์ เพื่อเผยแพร่
สารสนเทศที่น่าสนใจในรูปนิทรรศการออนไลน์แก่ผู้สนใจทั่วไป เช่น 
ศิลปินแห่งชาติประจําปี 2553 สาขาวรรณศิลป์ ลายนิยมซ่ึงเป็นลาย
วิจิตร บนเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีที่ใช้เป็นตราประจําจังหวัดนนทบุรี
จนปัจจุบัน เป็นต้น 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
1 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
1 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 
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5) เรื่อง  ความก้าวหน้าของการด าเนินการ
 เรื่องการลดจ านวนนักศกึษาออกกลางคัน 
 (ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 30 กรกฎาคม 2553) 
 ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรสํารวจ
ข้อมูลนักศึกษาที่ออกกลางคันโดยการจําแนก
แต่ละกลุ่มให้ชัดเจน เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่ม
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเดียวกัน และกลุ่มอายุ
ของนักศึกษา เป็นต้น 

 
 
 
 มหาวิทยาลัยได้มคีณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยหนว่ยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องและผู้แทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ดําเนินการในการแยกแยะ
ปัญหาจากงานวิจัยที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอโครงการวจัิย
เป็นการวิจัยสถาบันในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
ซ่ึงคาดว่าผลการวิจัยจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการ
ต่อไป 

 ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจ
ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาการเรียนชุดวิชาต่างๆ เพื่อ
นํามาวางระบบสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา
ให้เรียนรู้และทําความเข้าใจเนื้อหาในชุดวิชาที่
เรียนได้ง่ายขึ้น 

 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
2 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
- ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
2 ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

คร้ังท่ี 7/2553 วันท่ี 27 สิงหาคม  2553 
6) เรื่อง  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
 และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ
 มหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 สภามหาวิทยาลัยมอบให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อแก้ไขปัญหา
และนําผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนา
แล ะ จัด ว าง ร ะบ บ งา น เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐ ขอให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้
ทัน การ ใช้ป ระกอบการพิจารณา จัดวาง
ระบบงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นที่ 1 รายได้ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับจากมหาวิทยาลัยต่อเดือน ทั้งส่วนที่เป็น
เงินเดือนประจําและค่าตอบแทนอื่นๆ 

 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการโดยมอบให้ฝ่ายวิจัยสถาบัน สถาบันวิจัย
และพัฒนาเก็บรวบรวมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ในเบื้องต้นของ
บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยต่อเดือน ทั้งส่วนที่เป็น
เงินเดือนประจําและค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
ทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินสวัสดิการอื่น ๆ ที่ได้รับในแต่ละ
เดือนมีรายได้ตํ่าสุดถึงสูงสุด อยู่ในช่วงต้ังแต่ 17,928.13 – 78,498.30 บาท  
 และได้นําเสนอข้อมูลฉบับร่างในที่ประชุมประสานนโยบายและ
มอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณาประกอบการพัฒนาและ
วางระบบงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยและศึกษาทําวิจัย
สถาบันต่อไป 
หมายเหตุ: รายได้ที่นํามาศึกษาในครั้งน้ี ยังไม่ครอบคลุมถึงค่าตอบแทน
อื่น ๆ เช่น การเขียนชุดวิชา การสอนเสริม การออกข้อสอบ การ
ตรวจข้อสอบ และการปฏิบัติราชการสอบ เป็นต้น 

 ประเด็นที่ 2 การกําหนดเกณฑ์ภาระงานของ
อาจาร ย์ ให้ เ ห ม าะสม กั บ ลั กษณะงานของ
มหาวิทยาลัย 

 ขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างทดลองใช้กรอบภาระงานอาจารย์ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบประเมิน ต.ค. 53 - มี.ค. 54 โดยใช้
เกณฑ์ภาะงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 ประเด็นที่ 3 เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
หลักเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยอยู่ ร ะหว่างพิจารณาทบทวนรูปแบบเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคําสอนที่  สกอ.กําหนดให้ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
3 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
1 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
2 ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

คร้ังท่ี 8/2553 วันท่ี 24  กันยายน  2553 
7)  เรื่อง แผนแม่บทผังกายภาพของมหาวทิยาลัย 
 ประเด็นที่ 1 เห็นชอบในหลักการมอบให้
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการในเรื่องการจัดหาที่ดินที่
ติดกับมหาวิทยาลัยตามที่ เสนอเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงาน 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
1 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
- ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1 ประเด็น 

รวมจ านวนประเด็น
ท้ังสิ้น 11 ประเด็น 

ด าเนินการแล้ว  
4  ประเด็น 

ก าลังด าเนินการ  
4 ประเด็น 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
3 ประเด็น 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
3. การด าเนินการตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบายของคณะกรรมการประจ าของ 
 สภามหาวิทยาลัย  (1  ตุลาคม  2553 – 31  มีนาคม  2554) 
3.1 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มีมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิงนโยบาย มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน  2 เร่ือง  3  ประเด็น 
คร้ังท่ี 11/2553  เม่ือวันท่ี  26 ตุลาคม 2553   
เร่ือง รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และ 
 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี 
 (รายการเงินอุดหนุนและ
ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบบัญชี)  
  ประเด็นท่ี 1 มหาวิทยาลัยควรมีการ
จัดทําตารางสรุปจํานวนเงิน และสัญญาที่สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีแล้ว มีการเบิกจ่ายและคงเหลือ
เท่าใด และวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นร้อย
ละ 

 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยได้จัดทําตารางสรุปจํานวนเงิน และสัญญาที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว มี
การเบิกจ่ายและคงเหลือวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นร้อยละ ตาม
บันทึกที่ ศธ 0522.01(02)/6056 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 และ
ได้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   ในการประชุมคร้ังที่ 
9/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 

จํานวนประเด็น
ทั้งหมด 

1 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
1 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2554 
เร่ือง รายงานงบการเงินรวมประจ าปี 
2553  
 (ยังไม่ผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชี) 
 ประเด็นท่ี 1 ในงบแสดงฐานะการเงิน 
รายการสินค้าและวัสดุคงเหลือ ไม่มีการ
บันทึกวัสดุการศึกษาคงเหลือที่สํานักพิมพ์ 
เ น่ืองจากรายการที่ เกิดขึ้ นจะบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายงวดที่ซื้อ    จึงมอบให้กองคลังจัดทํางบ
การเงินที่แสดงรายการสินค้า และวัสดุคงเหลือ
ให้ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

 
 
 อยู่ระหว่างดําเนินการโดยกองคลังได้ประชุมหารือกับสํานัก
บริการการศึกษา เพื่อศึกษาการจัดเก็บข้อมูลวัสดุการศึกษา และ
ให้สํานักบริการการศึกษาส่งข้อมูลวัสดุการศึกษาคงเหลือให้กอง
คลัง  โดยจะบันทึกรายการที่เป็นวัสดุการศึกษาคงเหลือที่สํานัก
บริการการศึกษาเป็นทรัพย์สินใน ปี 2554 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นท่ี 2 ในระบบบัญชีต้นทุนหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ เช่น สํานักพิมพ์ หรือศูนย์
สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต โดยการ
จัดเป็นวาระพิเศษ หรือการจัดทําวิจัยในเร่ือง
ดังกล่าว 

 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
2 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
- ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
2 ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

รวมจ านวนประเด็น
ท้ังสิ้น 3 ประเด็น 

ด าเนินการแล้ว  
1  ประเด็น 

ก าลังด าเนินการ  
2 ประเด็น 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
- ประเด็น 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
3.2 คณะกรรมการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มีมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามวาระเชิง
นโยบาย  มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 6 ประเด็น 
 ประเด็นที่ 1 การจัดทําสถิติผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เ กิน  10  ปี  และสถิ ติ
จํานวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้ขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดทําสถิติผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกิน 10 ปีขึ้นไป และจํานวนคณาจารย์ที่ยังไม่ได้ขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการ
หาแนวทางให้ผู้ขอมีการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อนําไปสู่การขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  โดยนําเสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 
5/2553 วันที่ 11 ตุลาคม 2553 และครั้งที่ 6/2553  เมื่อวันที่ 13  
ธันวาคม  2553 

 ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการสอนของผู้
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ โดยกําหนดให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ต้องมีผลการประเมินผลการสอนทางไกล ต้องได้
คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 โดยนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2553  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2553 

 ประเด็นที่ 3 การ จัด กิจกร รมแนะแนว
ทางการขอกําหนดตําแหน่งทางวิช าการ 
ประจําปี 2554 

 มหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการ “การสร้างงานวิชาการในการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ” ต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่  
7  กุมภาพันธ์  2554 

 ประเด็นที่ 4 การขอกําหนดตําแหน่ งทาง
วิชาการของคณาจารย์ 

-  จ านวนผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง (ต.ค.53 – มี.ค. 54) ดังนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  1  ราย 
 รองศาสตราจารย์ จํานวน  2  ราย 
 ศาสตราจารย์  จํานวน  1  ราย 
-  พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ ด ารง
 ต าแหน่ง  ดังนี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  1  ราย 
 รองศาสตราจารย์ จํานวน  -  ราย 
 ศาสตราจารย์  จํานวน  2  ราย 
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 -  พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อไม่อนุมัติแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่ง 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
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง
วิชาการ 

 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ กําหนดให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการประชุมตัดสินผลการ
พิจารณาในทุกตําแหน่ง 

 ประเด็นที่ 6 ระยะเวลาในการดําเนินการขอ
กําหนดตําแหน่ง 

 เฉลี่ยระยะเวลาดําเนินการประมาณ 8 – 12 เดือน 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
6 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
6 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
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 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัย -          
  ธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  (แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย 
  งบประมาณ) 
 ประเด็นที่ 1 ขอให้กองแผนงานปรับรูปแบบ
เก่ียวกับเอกสารแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้ 
 1. การสรุปส่วนที่  1 การเชื่ อมโยงกัน
ระหว่างแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2553-
2557) สู่แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ยังวางหัวข้อไม่เชื่อมโยงกันระหว่าง
แผน โครงการ ผลผลิตนโยบาย ที่จะสะท้อนให้เห็น
ว่าเชื่อมโยงกับแผนหลักอย่างไร สอดคล้องกับ
นโยบายหรือไม่ และตอบสนองตามภารกิจอย่างไร 
เช่น หน้า (3)  ช่องที่ 3 ควรเป็นข้อมูลโครงการ  
ช่องที่ 4 ควรเป็นผลผลิต และช่องที่ 6 ไม่ใช่ตัว
ผลผลิต แต่เป็นตัวโครงการ  
 2. การสรุปส่วนที่ 2 แผนการปฏิบัติงานยัง
สรุปขัดแย้งกันระหว่างภารกิจประจําแผนปฏิบัติงาน 
และแผนยุทธศาสตร์ ควรแยกค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติงาน  
ส่วนที่ 2 ภารกิจประจํา และ ส่วนที่ 3 แผนตาม
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานได้ดําเนินการปรับรูปแบบ
เก่ียวกับเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
8/2553 เมื่อวันที่  24 กันยายน 2554 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
1 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
1 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 
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เรื่อง แผนตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2554 
 ประเด็นที่ 1  ขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ไปดําเนินการปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบและ
ติดตามผล ดังนี้ 
 1. ควรรวม ข้อ 1.1 การตรวจสอบทาง
การเงิน (Financial  Auditing) และ ข้อ 1.2   
การตรวจสอบการปฏบิัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ (Compliance  Auditing) รวมเป็น
หัวข้อเดียวกัน  และควรเพิม่หน่วยงานที่ต้องทํา
การตรวจสอบและติดตามผล 
 2. ข้อ 1.4  การตรวจสอบการบริหารและ 
การปฏิบัติงาน (Management and Operation 
Auditing) ควรเพิ่มหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบอีก  
2 หน่วย  คือ กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที ่
 3. ข้อ 1.8 การติดตามผลการตรวจสอบใน 
ปี พ.ศ. 2553  และบริการใหค้ําแนะนําแก่ 
หน่วยรับตรวจ จากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา  
ควรแก้ไขข้อความเป็น  การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ
ในปี พ.ศ. 2553  และบริการให้คําแนะนําแก่
หน่วยรับตรวจจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา   

 
 
 มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดําเนินการ 
ปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบและติดตามผล  ดังนี้  

1. รวมการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) และ 
การตร วจสอบการปฏิบั ติตามกฎระ เบี ยบและข้ อบั งคั 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 และกองการเจ้าหน้าที ่

3. ปรับหัวข้อ 1.8  เป็น “การติดตามการปฏิบัติตาม 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา” 
 

 ประเด็นที่ 2 ขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ไปดําเนินการปรับปรุง งานด้านการบริหาร
หน่วยงานตามที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเป็นงานบริหารภายในหน่วยงานและ
เป็นงานที่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้อง
ดําเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น ควรแก้ไขข้อความเป็น 
“งานด้านการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน”  
 

 มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดําเนินการ
ปรับปรุง จากหัวข้อ “งานด้านการบริหารหน่วยงานตามที่
ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัย” เป็นหัวข้อ “งานด้านการบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”   
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 ประเด็นที่ 3 ขอให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ไปดําเนินการปรับปรุ งงานด้านการพัฒนา
บุคลากร ระบบงาน และฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
ควรการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยรับ
ตรวจมีระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในทีม่ี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดให้มีเครือข่าย
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อ
ประสานงานกับทีมตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็น
โครงการที่ ดีซ่ึงจะทําให้มีเครือข่ายมาช่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพิ่มได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้น ควร
มีการปรับเวลาการดําเนินงานในแผนให้มีระยะ 
เวลามากขึ้น เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการสร้าง
กลไกและแนวทางในการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ดําเนินการ
ปรับปรุง โดยปรับเปลี่ยนภาระงาน จาก “การพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยรบัตรวจมีระบบบริหารความเสี่ยงควบคมุภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดให้มีเครือข่ายการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อประสานงานกับทีมตรวจสอบ
ภายใน” เป็นหัวข้อ “การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยรับ
ตรวจมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดให้มีเครือข่ายการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ เพื่อประสานงานกับ
ทีมตรวจสอบภายใน” และปรับระยะเวลาการด าเนินงานในแผน 
จาก 1 วัน  เป็น  3 วัน 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
3 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
3 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2553 
เรื่อง การประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบ
 ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ประเด็นที่ 1 การรายงานการประเมิ น
ตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรมีตาราง
สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองย้อนหลัง
ประมาณ 2 ปี เพื่อจะได้เห็นพัฒนาการการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 กรมบัญชีกลางกําหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีการ
ประเมินตนเองปีละครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ ซ่ึงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 จึงยังไม่ถึงรอบการประเมิน ดังนั้น จะนําข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตาม ไปทําการปรับปรุงในรอบการประเมิน
ครั้งต่อไป 

 ประเด็นที่ 2 ควรรายงานผลการประเมิน
ของแนวทางปฏิบัติที่ได้คะแนนต้ังแต่ระดับ 3 ลงมา 
ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และจะมีแนวทางที่จะ
นําไปสู่การพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างไร  

 มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในรอดําเนินการพร้อม
กับประเด็นที่ 1 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
2 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
- ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
2 ประเด็น 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2554 
เรื่อง แนวทางก ารประเมิ นผู้ บ ริ ห าร โ ดย
 คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 (ตัวบ่งช้ี สมศ. 13) 
 คณะกรรมการติดตามฯ ได้มอบให้ศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษารับไป
พิจารณาดําเนินการ จํานวน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ควรหารือกับ สมศ.เพื่อขอ
คําอธิบายที่ชัดเจนในข้อมูลประกอบการประเมิน 
ในข้อ 1 ถึ ง ข้อ 5 เนื่องจากคําอธิบายสับสน
ระหว่างการประเมินผู้บริหารสถาบันหรือการ
ประเมินสภาสถาบัน และหารือการนําแนวทาง
ของมหาวิทยาลัยมาใช้กับการประเมินตัวชี้วัด
ดังกล่าว 

 
 
 
 ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอ   
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2554 พิจารณา และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ใช้
คะแนนผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย เป็นคะแนนการประเมินผลการ
บริหารงานผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และ
ให้ ใช้ผลการ ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประกอบด้วย 

 ประเด็นที่ 2 ควรนําผลการหารือกับ สมศ. 
ตามข้อ 1 มาพิจารณา และนําปรึกษากับอธิการบดี 
ซ่ึ งมี อํ า น าจ ในการประเมิ นผู้ บริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย  หากอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้
มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และ ประ เ มิ น ผล เ ป็ น ผู้ ป ร ะ เ มิ น ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยร่วมกับการประเมินอธิการบดี       
ก็สามารถทําได้ หรืออาจต้ังคณะกรรมการอีกชุด
หนึ่งเพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ดูแลระบบการประเมิน
ดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ก็สามารถทําได้ 

 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
2 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
2 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2554 (ต่อ) 
เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดส่งเอกสาร 
 การเรียนการสอนล่าช้า 
 คณะกร รมการ ติดตา มฯ ไ ด้ มอบ ใ ห้
มหาวิทย าลัยรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการ จํานวน 6 ประเด็น ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 ประเด็นที่ 1 ค ว ร สํ า ร ว จ ส ภ า พ ก า ร ณ์
ปัจจุบันของการผลิต/ปรับปรุ งชุดวิชาภาค
การศึกษาที่  1/2554 และ 2/2554 และเชิญ
ประธานสาขาวิชาที่เก่ียวข้องมาปรึกษาหารือเพื่อ
หาแนวทางเร่งรัดการผลิตและปรับปรุงชุดวิชา
ของภาคการศึกษาที่ 1/2554 และ 2/2554 ให้
ทันเวลา 

 มหาวิทยาลัยได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานทั้ง 6 ประเด็น ไปหารือในการจัด
ประชุมกับประธานกรรมการผลิตชุดวิชาบรรณาธิการและ
กรรมการผลิตชุดวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศกึษาที่ 1/2554 เมื่อ
วันที ่15 มีนาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมประชุม 58 คน ผลการหารือได้
ข้อสรุปดังนี้  
 1. มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคญัปัญหาในเรื่องนี้และผูท้ี่
เก่ียวข้องต้องตระหนักถึงปญัหาดังกล่าว  
 2. ควรมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ  

 ประเด็นที่ 2 ควรมีจัดทํา Study Guide แนะ
แนวการเรียนการสอน สรุปประเด็นสําคัญ และ
จัดทําแบบทดสอบ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ เป็น
แนวทางในการศึกษา 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา  
 3. ควรร่วมกันกาหนดมาตรการติดตาม เร่งรัด และระดม
สรรพกาลังดําเนินการแก้ปญัหากรณผีู้เขยีนคืนหน่วย  
 4. ในกรณีทีผ่ลิตและปรับปรุงชุดวิชาแล้วเสร็จไม่ทันควร 

 ประเด็นที่ 3 ควรมีการวิเคราะห์ต้นเหตุของ
ปัญหาเก่ียวกับการผลิตและปรับปรุงชุดวิชาโดย
การวิ เคราะห์จาก 1) ทุกข์  (Dissatisfaction)      
2) สมุทัย (Truth)  3) นิโรธ (Model) และ        
4) มรรค (Process) 

พิจารณานาเนื้อหาวิชาที่ใช้อยู่เดิมมาใช้ต่อไป  
 5. ควรมีมาตรการจูงใจสาหรับชุดวิชาที่แล้วเสร็จก่อน หรือ
ทันตามกาหนดเวลา เช่น การให้รางวัล  
 6. ควรมีการนํารูปแบบการผลิตชุดวิชาแบบใหม่มาทดลอง
ใช้ตามความสมคัรใจ  

 ประเด็นที่ 4 ผู้บริหารควรใช้กลไกเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีการ
ช่วยเหลือร่วมมือกัน และมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน และมีการร่วมทุกข์
ร่วมสุขด้วยกัน  

 7. ให้จัดสรรอัตรากาลังบรรณาธิการน้อยที่ทําหน้าที่
จัดเตรียมต้นฉบับให้สานักพิมพ์ให้เพยีงพอ เพื่อรองรบังานเร่งด่วน  
 8. ควรมีการกาหนดนโยบายให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผูเ้ขียน 
ชุดวิชาเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการตีพิมพ์ชุดวิชาซ้า  
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นที่ 5 ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
ที่นักศึกษาสามารถเข้ าถึงได้สะดวก ทันสมัย         
มาสนับสนุนการเรียนการสอน  
 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังน้ี  
 1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดวิธีการที่จะช่วย
สนับสนุนให้การผลิตและปรับปรุงชุดวิชาสามารถดําเนินการได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดทําหัวข้อ
วิชาเป็นแนวทางการเขียนชุดวิชาสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จัด
สถานที่และสภาพแวดล้อม และอํานวยความสะดวกสําหรับ
อาจารย์ที่ผลิตชุดวิชา เป็นต้น  

 ประเด็นที่ 6 ควรสื่อสารให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
กรณี นั กศึ กษาฟ้ อ งมหาวิ ทย าลั ยในการที่
มหาวิทยาลัยส่งเอกสารการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ล่าช้า เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหา เพื่อจะได้
พิจารณาหาแนวทางของการแก้ไขร่วมกัน 

 2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงโครงสร้างชุดวิชาที่จะให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง  
 3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณานํารูปแบบการผลิตชุดวิชา
แบบใหม่ๆ มาทดลองใช้ รวมทั้งการพิจารณานําสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ทดแทนให้มากขึ้น  

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
6 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
4ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
2 ประเด็น 

ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2554 
เรื่อง รายงานการด าเนินงานตามแผนบริหาร 
 ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา จํานวน 5 ประเด็น 
ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงควรแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่
ดําเนินการแล้วว่ามีระบบงานใดบ้าง และยังมี
ระบบงานใดที่ยังไม่ได้ดําเนินงาน และอาจจะ
ส่ ง ผล กร ะท บ ต่ อก าร บริ ห า ร จั ดก าร ขอ ง
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทําให้คณะกรรมการติดตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานรับไปดําเนนิการปรับปรุง 
แก้ไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ตรวจสอบ และประเมินผล และสภามหาวิทยาลัย
มีข้อมูลเพียงพอต่อการให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ในปรับปรุงการดําเนินการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

 

 ประเด็นที่ 2 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย ควรมีการวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง และเลือกวางแผน
แก้ไขความเสี่ยงเฉพาะประเด็นที่สําคัญและ
กระทบต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

 

 ประเด็นที่ 3 การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  ควรจัดลําดับหัวข้อการรายงาน ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย 
 2.  ผลการดําเนินงาน และเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ 
 3.  แผนการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

 

 ประเด็นที่ 4 ในแต่ร ะบบงานควรร ะบุ
ข้อมูลความเสี่ยงทางด้านการบริหารมหาวิทยาลัย
ให้ชัดเจน และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ โดยมีการเปรียบเทียบก่อนดําเนินการ 
และหลังดําเนินการว่าผลลัพธ์ท่ีได้ คืออะไร และ
สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร เช่น การลด
อัตราการลาออกกลางคัน 

 

 ประเด็นที่ 5 ให้มหาวิทยาลัยนําประเด็นที่ 
1-4 ไปปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป 

 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
5 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
4 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1 ประเด็น 
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ประเด็นมติ/ขอ้สังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
เรื่อง การด าเนินงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ICT 
 ของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารและ
 สนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา จํานวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์
ปัญหาและสภาพการพัฒนาระบบพื้นฐาน ICT 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และสนับสนุนการเรียนการสอน และกําหนด 

 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนนิงาน 

ประ เ ด็นที่จะ ต้องพัฒนาไว้ ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น และระยะยาว พร้อมทั้ง 
มีแผนยกระดับว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร 

อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนนิงาน 

 ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยควรกําหนด KPI  
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา และไปสู่การ
แก้ปัญหา โดยให้ผู้ปฏิบัติมีเวลาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนนิงาน 

 ประเด็นที่ 3 มหาวิ ทย าลั ยค วรพัฒนา
ระบบ ICT เพื่อให้สิทธินักศึกษาสามารถบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อาทิ การลงทะเบียน 
การเปลี่ยนที่อยู่ การสมัครเป็นนักศึกษา เป็นต้น 
ซ่ึงจะทําให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็วขึ้น และจะช่วยลดภาระให้แก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนนิงาน 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
3 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
- ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
3 ประเด็น 

รวมจ านวนประเด็น
ท้ังสิ้น 22  ประเด็น 

ด าเนินการแล้ว  
14 ประเด็น 

ก าลังด าเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
8 ประเด็น 

3.4 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 ในรอบการประเมิน 6 เดือนแรก คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยไม่มีประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องพิจารณาวาระเชิงนโยบายมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ 
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4. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) 
 การติดตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน แบ่งการตรวจสอบเป็น 5 ด้าน โดยมีข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน จํานวน  45  ประเด็น ดังน้ี  
1.  ด้านตรวจสอบ ติดตาม ด้านการเงิน  หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้มหาวิทยาลัย
 ดําเนินการ จํานวน  2  เรื่อง จํานวน 23 ประเด็น  ดังน้ี  
 1.1  เรื่องการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ของส านักการศกึษาตอ่เน่ือง  (8 ประเด็น) 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2553 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
ส านักงานเลขานุการ 
1. การใช้ใบเสร็จรับเงินใน
การจัดเก็บค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้
เรียงตามลําดับเล่มที่ก่อน-
หลัง ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่ 18473-18475 ซ่ึง
ถูกนํามาใช้เ ดือนตุลาคม 
2551  
แต่เลขที่ 18230-18232 
ใช้เดือน พ.ย.51 ธ.ค.51, 
ม.ค.52 นอกจากนี้ยังมีการ
นําใบเสร็จรับเงินมาใช้ทีละ
หลายเล่ม ได้แก่ใบเสร็จ 
รับเงินเล่มที่18224, 18225, 
18227,18473, 18474, 18475 

 
1. การใช้ใบเสร็จรับเงินต้องใช้เรียงลําดับ
เล่มที่ก่อน-หลังและใช้เล่มเดียวกันในการ
รับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดมี
การรับชําระเป็นประจําและมีจํานวนมาก
รายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับ
การรับชําระเ งินประเภทนั้น ก็ไ ด้เพื่อ
สามารถควบคุมดูแลและตรวจสอบได้ง่าย 
รวมทั้งเป็นระบบการควบคุมภายในที่ดีด้วย 

 
 

 
 การใช้ใบเสร็จรับเงินได้มีการเรียงลําดับ
เล่มที่ ก่อนหลังไว้แล้ว เนื่องจากมีการรับ
ชําระแยกตามหลักสูตรจํานวนมากรายจึง
ได้แยกเล่มใบเสร็จรับเงินในการใช้ครั้ งละ
หลายเล่มกระจายไปตามแต่ละหลักสูตร ไม่
สามารถรอออกใบเสร็จฯ ในเล่มเดียวกันได้ 
สําหรับประเภทรายได้อ่ืนๆ นอกเหลือ  
จากรายได้ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จะแยก
เล่มใบเสร็จฯ ไว้ต่างหาก 

2. จา ก ก า ร ต ร ว จส อ บ
ใบเสร็จรับเงินปงีบประมาณ 
2552 ทั้งสิ้น 35 เล่ม (แต่
ละเล่มมี 50 ฉบับ) พบว่า มี 
32 เล่ม ถูกยกเลิกการใช้
งานอย่างน้อย 1 ฉบับ ซ่ึง
รวมใบเสร็จ   รับเงิน ที่ถูก
ยกเลิกทั้งสิ้น 117 ฉบับ 

2. หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการ
ผิดพลาด ให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกํากับ
การขีดฆ่านั้นไว้ 
 

 ใบ เ สร็ จรั บ เ งิน ฉบั บที่ ล งร ายกา ร
ผิดพลาดจะขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกํากับไว้ 
แต่ในบางกรณีลูกค้าขอให้เปลี่ยนใบเสร็จฯ 
ใบใหม่โดยไม่ยอมให้แก้ไขใบเสร็จฯ เดิม    
จึงต้องยกเลิกใบเสร็จฯ และออกฉบับใหม่  
ให้แทน 
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สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
 3. เ จ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในการออก

ใบเสร็จรับเงิน ควรเพิ่มความละเอียด
รอบคอบในการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 
 

 ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามโดยเพิ่ม
ค วามละ เ อี ยดรอบคอบ ในการออ ก
ใบเสร็จรับเงินทุกครัง้แล้ว (แต่ในบางครั้งไม่
สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นความ
ผิดพลาดที่เกิดจากลูกค้าเอง) 

3. เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี มีสําเนาเอกสารและ
หลักฐาน ประกอบการ
เบิกจ่ายโครงการฝึกอบรม
บ า ง โ ค ร ง ก า ร มี ใ ห้
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน 

4. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมแต่ละ
ครั้งเลขานุการโครงการต้องจัดทําสําเนา
เอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
ของแต่ละโครงการมอบให้กับเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีจํานวน 1 ชุด ภายใน
เวลาที่กําหนดไว้เพื่องานการเงินฯ จะได้ใช้
ในการสอบยันความถูกต้องของรายการ
และใช้ประกอบการบันทึกบัญชี รวมทั้ง
เก็บไว้ เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ภายหลั ง  ซ่ึ งเ อกสาร จะต้อง ถู ก ต้อง
ครบถ้วน  ดังนี้ 
 4.1 แบบรายงานค่าใช้จ่ายใน 
การฝึกอบรม 
 4.2 ตารางอบรมที่ใช้ในการจัด
ฝึกอบรม 
 4.3 คําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการฝึกอบรม 
 4.4 หนังสือเชิญวิทยากร 
 4.5 ใบรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
 4.6 ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่
 4.7 สําเนาใบเสร็จรบัเงินที่จ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ด้วยเงินสด) 
 4.8 ร า ย ชื่ อ ผู้ รั บ วุ ฒิ บั ต ร แ ต่ ล ะ
หลักสูตร 
 
 

 งานการเงินและบัญชีได้รับเอกสารใน
การรายงานค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรตาม
รายการที่ 4.1 – 4.7 
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สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 

1. มีการจัดทําหนังสือขอ
เรียนเชิญบุคลากรภายนอก
มาเป็นวิทยากร ภายหลัก
จากที่ ไ ด้ จัดฝึกอบรมไป
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- หลักสูตรการฝึกอบรม
บทบาทของเครือข่ายกับ
การบังคับใช้กฎหมาย รุ่นที่ 
2 วันที่ 10 มิ.ย.52 แต่ทํา
หนังสือเชิญเป็นวิทยากร    
ลงวันที่ 15 มิ.ย. 52  
- หลักสูตรการฝึกอบรม
บทบาทของเครือข่ายกับ
การบังคับใช้กฎหมาย รุ่นที่ 
3 วันที่ 24 มิ.ย. 52 แต่ทํา
หนังสือเชิญเป็นวิทยากร    
ลงวันที่ 26 มิ.ย. 52 

 
5. การทําหนังสือเรียนเชิญบุคลากรมา
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องดําเนินการให้
เสร็จสิ้นก่อนวันที่จะมีการฝึกอบรม ดังนั้น
ต่อไปควร ดําเนิ นการให้ถูก ต้องตาม
ระเบียบ 

 

 
 ในการเชิญวิทยากร ได้จัดทําหนังสือ
เรียนเชิญก่อนการอบรม ยกเว้น กรณีที่มี
การ เปลี่ ย นแปลงวิ ทย ากรกะทั นหั น      
ด้วยเหตุสุดวิสัยของวิทยากรที่เชิญไว้แล้ว 
 

2. จากการสุ่มตรวจสอบ
สัญญายื ม เ งิน  ประจําปี
งบประมาณ 2552 จํานวน 
75 ฉบับ พบว่า 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
ฝึกอบรมของฝ่ายบริหาร
การฝึกอบรม มีการยืมเงิน
สูงกว่าความจําเป็น ซ่ึงมี
ยอดเงินยืมคงเหลือ ส่งคืน
เป็นเงินสดสูงสุด เป็นเงิน 
54,311.50 บาท ทั้งนี้สรุป
โดยรวม ได้ดังนี้ 
 

6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการยืมเงิน
ต้องประมาณการค่าใช้จ่าย และยืมเงิน
เท่ าที่ จํา เป็ น  และเ หมาะสม กับการ
ปฏิบั ติงาน ทั้งนี้สามารถดูได้จากสถิ ติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามที่เคยจัด
มาแล้ว และเมื่อการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้น
ลง ควรชําระเงินยืมโดยเรว็หรือไม่เกินตาม
ระเบียบที่กําหนดไว้เป็นการป้องกันมิให้มี
การนําเงินไปหมุนใช้ส่วนตัวและเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

 ได้แจ้งให้เ จ้าหน้าที่ ต้ังประมาณการ
ค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้ว ตามมติ
ที่ประชุมผู้บริหารสํานักการศึกษาต่อเนื่อง 
ค.18/53 วันที่ 13 ต.ค.2553 
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สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
 2.1 เงินยืมคงเหลือน้อย
กว่า 4,000 บาท 9 ฉบับ 
 2.2 เ งิ น ยื ม ค ง เ ห ลื อ
ต้ังแต่ 4,001–10,000 บาท 
35 ฉบับ 
 2.3 เ งิ น ยื ม ค ง เ ห ลื อ
ต้ังแต่ 10,001–30,000 บาท 
23 ฉบับ  
 2.4 เ งิ น ยื ม ค ง เ ห ลื อ
ต้ังแต่ 30,000–55,000 บาท 
8 ฉบับ 

  

3. มีการจ่ายเงินคา่ตอบแทน
ให้ กับวิ ทยากรบรรยาย
ภายในที่เป็นหลักสูตรที่ จัด
ให้หน่วยงานภายในนอกจาก 
1,000 บาท เป็น 1,500 บาท 
ซ่ึ งเป็ น อั ตราที่ บั งคั บใ ช้
กําหนด”“หลักสูตรบทบาท
ของเครือข่ายกับการบังคับ
ใช้ กํ า หนด ”“หลั กสู ต ร
บทบาท ของเครือข่ายกับ
การบังคับใช้ฯ วันที่ 3, 10, 
24 มิ.ย. 52 

7. ตามระเบียบคณะกรรมกการบริหาร
โครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษครั้งที่ 
2/2544 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2544 ในระเบียบ
วาระที่ 3.7 ได้มีมติให้จ่ายค่าตอบแทน 
วิทย ากรบรรยายภาย ใน  กรณี เ ป็ น
หลักสูตรที่จัดให้หน่วยงานภายนอกอัตรา 
1,000 บาท/คน/ช.ม .  แต่เ จ้ าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
ได้จ่ายให้ตามระเบียบคณะกรรมการ 
บริหารโครงการฝึกอบรมที่มีลักษณะพิเศษ
ครั้งที่ 4/2547 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2547 ใน
ระเบียบวาระที่  3.4 ให้ จ่ายค่าตอบแทน
วิทยากรภายนอก อัตรา 1,500 บาท/คน/
ช.ม. ดังนั้น จึงควรดําเนินการให้ ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง จึงเห็นควรเรียก
เงินคืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท และ
นําเงินส่งคืนกองคลังต่อไป 

 
 

 

 

-  สํานักการศึกษาต่อเนื่องได้ดําเนินการ
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารสํานักการศึกษา
ต่อเนื่อง ค. 18/53 วันที่ 13 ต.ค. 2553 มีมติ
ให้จ่ายเงินคืนให้มหาวิทยาลัย 1,500 บาท 

-  ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังในการ
จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้มากขึ้น 
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สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
ฝ่ายอุทยานการศึกษา 
การบริหารจัดการฐานข้อมูล
ด้านรายรับ -รายจ่าย ยังไม่
เป็นระบบเท่าที่ควร และการ
จัด เ ก็ บ เ อก ส าร ไ ม่ เ รี ย ง
ตามลําดับก่อน-หลัง ทําให้
ค้นหายาก รวมทั้งข้อมูลที่มี
อยู่บ างครั้ งมี ไ ม่ค รบ ถ้วน 
หรือไม่ทันสมัย 

 
8. ควรจัดทําฐานข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย
ให้เป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกันระหว่างสํานักงานเลขานุการกับ
ฝ่ายอุทยานการศึกษา ซึ่งได้แก่ งานควบคุม
งบประมาณ งานการ เ งิน เ พ่ื อทั้ ง ส อ ง
หน่วยงานจะได้แสดงรายการรายรับ-รายจ่าย
ได้ครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

 
-  ในการส่ งหลักฐานการ ใช้ เ งินไ ด้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่ง 
และมีระบบการควบคุมรายรับ  
- รายจ่าย โดยมีฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
และการเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
8 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
8 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

 1.2 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ของศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม (15 ประเด็น) 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่  2-20 ธันวาคม 2553 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
1. เจ้าหน้าที่การเงินได้ทํา
สํ า เ น า ใ บ เ สร็ จรั บ เ งิ น  
(ฉบับที่ 2 สีชมพู) เล่มที่ 
25817 เลขที่ 11-12 รวม
เป็นเงิน 2,400 บาท สูญ
หายไป ซ่ึงเป็นการรับเงิน
ค่ า ห้ อ ง พั ก วั น ที่  1 2 
มิถุนายน 2553 และไม่ได้
นําส่งเ งินภายในวันถัดไป 
ต่อมาวันที่ 21 มิถุนายน 
2553 ศูนย์สัมมนาฯ ได้ทํา
บันทึกถึงกองคลังขอเบิก
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 25817 
ซ่ึ งไ ด้ส่ งคื นกองคลั ง ไ ป
เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอนํา
เ งินจํานวน 2,400 บาท  
ส่งกองคลังต่อไป 

 

1. ต้องจัดทําทะเบียนคุมการรับ-การส่ง
เงิน เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ ดี ซ่ึง
เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกลงในโปรแกรม  
Excel เพื่อสามารถทําการจัดเรียงลําดับ
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้นําส่งเงินแล้วให้
เห็นอย่างชัดเจน 
2. เจ้าหน้าที่การเงินต้องปฏิบัติงานด้วย
ความละเอียดรอบรอบ และถูกต้อง      
3. หากพบปัญหา ต้องรีบ ร าย งาน ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

- จัดทําทะเบียนคุมการรับ – ส่งเงินของ
เจ้าหน้าที่การเงินแต่ละคนในการรับ– ส่ง
เงินต่อหัวหน้าการเงินทุกครั้ง 
- ใบ เ สร็ จทุ ก เ ล่ มที่ ใ ช้ ห มดแล้ ว ต้อ ง
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมจัดเก็บและ
ส่งคืนกองคลังทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
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2. มีการนําใบเสร็จรับเงิน 
(ประเภทพิมพ์ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ )  ที่
เหลือจาก งานปฐมนิเทศ
นักศึกษาปริญญาโท ซ่ึงได้
จัดพิมพ์ โดยระบุวันที่รับ
เ งิ น ไ ว้ แ ล้ ว  เ จ้ า หน้ า ที่
ก า ร เ งิน จึ ง นํ า ใบ เ ส ร็ จ
ดังกล่าว มาแก้ไขวันที่เพื่อ
ใช้รับเงินวันอ่ืนต่อไป โดย
แก้ไขวันที่ ดังนี้ จากวันที่ 7 
มิถุนายน 2553 เป็นวันที่ 
26 มิถุนายน 2553 เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน 172017-
172061 จํานวน 45  ฉบับ 

4. เจ้าหน้าที่ของศูนย์สัมมนาฯ จะจัดพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินแต่ละครั้ง ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลจากเจ้าของงานให้ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน ก่อนที่จะดําเนิน การ จัดพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 
5. หากข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่ได้รับมามี
จํานวนไม่แน่นอน เจ้าหน้าที่การเงินควร
จัดพิมพ์ ใบเสร็จรับเ งินไว้ตามจํานวน
พอประมาณ ส่วนที่ยังขาดอยู่ควรไปออก
เพิ่มเติมบริเวณงาน 
6. ไม่ควรนําใบเสร็จรับเงินที่เหลือจากการ
ใช้งานตามวันที่ได้ระบุไว้นํามาใช้งานต่อไป 

 

- ห้ามนําใบเสร็จรับเงินที่จัดพิมพ์และมีการ
ระบุวันที่ / จํานวนเงินแล้วมาแก้ไข  เพื่อใช้
งานอีก โดยเฉพาะการแก้ไขจํานวนเงิน 

- ให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อตรวจสอบจํานวนที่เข้าใช้
บริการที่แน่ชัดเพื่อ เตรียมใบเสร็จให้
สอดคล้องกัน 

- จากวันที่ 12 มิถุนายน 
2 5 5 3  เ ป็ น วั น ที่  2 6 
มิ ถุ น า ยน  25 53 เ ล ข ที่
ใบเสร็จรับเงิน 172428-
172460 จํานวน  33 ฉบับ   

  

3. มี การ ยก เ ลิ กก าร ใ ช้
ใบเสร็จ รับเงิน (ประเภท
พิ มพ์ ข้ อมู ล ด้วย เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์)ต้ังแต่เดือน 
ต.ค. 52 – มิ.ย. 53 รวมทั้งสิ้น 
1,899 ฉบับ 

 

7. เจ้าหน้าที่ของศูนย์สัมมนาฯ จะจัดพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินแต่ละครั้ง ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลจากเจ้าของงานให้ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน ก่อนที่จะดําเนิน การ จัดพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 
8. หากข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่ได้รับมามี
จํานวนไม่แน่นอน เจ้าหน้าที่การเงินควร
จัดพิมพ์ ใบเสร็จรับเ งินไว้ตามจํานวน
พอประมาณ ส่วนที่ยังขาดอยู่ควรไปออก
เพิ่มเติมบริเวณงาน 
 
 

 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ได้แก่ สํานักวิชาการ สํานักบัณฑิตศึกษา 
และสํานักบริการนักศึกษา เพื่อขอจํานวน
นักศึกษาที่ จะเ ข้ าอบรมในแต่ละครั้ ง     
เพื่อจัดพิมพ์ใบเสร็จจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
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4. มีการนําใบเสร็จรับเงิน 
(ประเภทพิมพ์ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์) มาใช้
งานไม่เรียงตามเลขที่ก่อน-
ห ลั ง  เ ช่ น  วั น ที่  1 5 
กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 5 3 
เ จ้าหน้าที่ก าร เ งินได้ใช้
ใบเสร็จรับเงินจนถึงเลขที่ 
160741-161000  จากนั้น
ได้นําใบเสร็จรับเงินเลขที่ 
169001-169232 มาใช้งาน
ต่อ 

9. ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 
10. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องจัดเก็บ
กล่องบรรจุใบเสร็จรับเงินไว้ในที่ปลอดภัย 
11. ควรมีการกําหนดหมายเลขกล่องกํากับ
ไว้ท่ีหน้ากล่องพร้อมกับเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
เพื่อป้องกันการ เบิกใช้ผิดพลาด และ
จัดเก็บให้เป็นระเบียบโดยจัดเรียงกล่อง
ตามลําดับหมายเลขกล่อง เพื่อความ
สะดวกในการค้นหา และตรวจสอบได้ง่าย 

 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินระบุเล่มที่ / 
เลขที่ เรียงลําดับก่อนเบิกใบเสร็จไปใช้ครั้ง
ต่อไป ผู้เบิกใบเสร็จจะต้องตรวจสอบก่อน
เสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาด 
 

5. ไม่ได้จัดทําทะเบียนคุม
ใบนําส่งเงิน และมีการใช้ 
ใบนํ า ส่ ง เ งิ น  ไ ม่ เ รี ย ง
ตามลําดับเล่มที่ก่อน-หลัง  

12. ควรจัดทําทะเบียนคุมใบนําส่งเ งิน 
และเบิกใช้เรียงตามลําดับเล่มที่ก่อน-หลัง 

 กําหนดให้มีการ จัดทําทะเบียนคุม    
ใบนําส่งเงินเรียงตามลําดับการใช้ 

6. การจัดทําบัญชีไม่เป็น
ปัจ จุบั น  และใช้วิ ธีก าร
ลงบัญชีที่ไม่ทันสมัย  เช่น  
 6.1 จั ดทํ าบั ญชี แยก
ประเภทไม่เป็นปัจจุบัน  
 6.2 จัดทําบัญชีลูกหนี้
ไม่เป็นปัจจุบัน 
 6.3 ไ ม่ ไ ด้ จั ด ทํ า
ทะเบียนคุมแต่ละงาน/ 
กิจกรรม ท่ีได้ให้บริการแก่
ลูกค้า 

13. ต้องจัดทําบัญชีแยกประเภท และ
บัญชีลูกหนี้ให้เปน็ปัจจุบัน 
14. ในแต่ละเดือนควรจัดทํางบทดลอง 
เพื่อแสดงความถูกต้องครบถ้วนในการ
ลงบัญชี รวมทั้งจะได้ทราบรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อผูบ้ริหารจะได้นํา
ข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ 
15. ควรจัดซ้ือโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมา
ไว้ใช้งานที่ศูนย์สัมมนาฯ เพื่อจะได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อศูนย์สัมมนา รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยด้วย ดังนี ้
-  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ประหยัดเวลา 
และลดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ 
-  เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน 
บัญชี เ กิดประสิทธิภาพ โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 ปัญหาอุปสรรคของการแก้ไข 

- อัตรากําลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
กองการเจ้าหน้าที่ยังไม่คืนให้ 1 อัตรา 
(นักวิชาการเงินและบัญชี)  เจ้าหน้าที่ 1 คน 
รับผิดชอบหลายหน้าที่ 
- การจัดทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต้องพัฒนา
บุคลากรให้ใช้โปรแกรมบัญชีพัสดุ และสโตร์ 
ได้ทุกคน 
ก าหนดแล้วเสร็จไตรมาสท่ี 3 
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 -  เพื่อให้เ กิดประโยชน์ในการนําเสนอ
ข้อมูลทางด้านการเงิน บัญชี แก่ผู้บริหาร
และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยสามารถทราบข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันเพื่อนําไปใช้ในการวางแผน 
หรือการตัดสินใจได้ ทันเวลา 
-  เพื่อจะได้ทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรม
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
-  เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ 3 มิติ  
ของมหาวิทยาลัย  
-  กําหนดสิทธิผู้ที่สามารถเข้าไปดู หรือ
แก้ไขข้อมูลได้ 

 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
15 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
13 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
2 ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

2.  ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ  
 (ค่ารักษา- พยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน) หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้
 มหาวิทยาลัยดําเนินการจํานวน  6  ประเด็น  
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2553 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
1. มีการระบุรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  ดังนี้ 
- ค่าการศึกษาบุตร ไม่ระบุ
ระดับชั้นเรียนของบุตรใน
แบบ 7200 (ใบขอเบิกค่า
การศึกษาบุตร) 
- ค่าเช่าบ้าน ไม่ระบุตําแหนง่
ทางวิชาการ ไม่ระบุวันที่ 

1. หลักฐานการเบิกจ่ายควรมีรายละเอียด
ที่ถูกต้องครบถ้วน  จึงควรจัดทําตัวอย่าง
การกรอกแบบฟอร์มการขอเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าการศึกษาบุตรค่า
เช่าบ้านและค่ารักษาพยาบาล  เพื่อให้ผู้มี
สิทธิเบิก สามารถกรอกข้อมูลได้ครบถ้วน  
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และเบิกจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ได้ดําเนินการเพิ่มความละเอียดในการ
ตรวจความครบถ้วนของข้อมลูในแบบ 
7200 และแบบ 6006 

อ นุ มั ติ ใ น แ บ บ  6 0 0 6     
(ใบเบิกค่าเช่าบ้าน) และไม่
ประทับตราจ่ายเงินแล้ว 
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2. ในเอกสารสัญญาการยมื
เ งิน  ไม่ ไ ด้ ร ะบุ วั น ค ร บ
กําหนดการส่งใช้ยืม เ งิน  
วันที่ ส่ ง ใช้ เ งิน ยื ม  และ
จํานวนเงินที่ส่งคืน 

2. การจ่ายเงินยืม  ต้องระบุวันครบกําหนด
ไว้ในสัญญาการยืมเงินทุกฉบับ เพื่อให้ผู้ยืม
เงินส่งใช้เงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ส่วนการบันทึกการส่งใช้เงินยืม ต้องระบุ
วันที่ ส่งใช้เงินยืม และระบุการส่งใช้เป็น
เงินสด หรือใบสําคัญไว้หลังสัญญาการยืม
เงินทุกฉบับ เพื่อประกอบการตรวจสอบ 
การส่งใช้เงินยืมและเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม
ภายในกําหนด 

- ได้ดําเนินการเพิ่มความละเอียดในการ
ตรวจทานความถูกต้องของจํานวนเงินและ
ความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารสัญญา
เงินยืม 

 

3. มีการยมืเงินทดรอง
ราชการไปใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
ตามระเบยีบ ได้แก่ 
-  สัญญายืมเงินค่าการศกึษา
บุตร  เลขที่ 35/52 ยืมเงิน 
จํานวน 20,000 บาท  เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 
แต่ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่
29 ธั นวาคม 2551 ซ่ึ ง
ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวทําให้
เห็นว่าเป็นการรับชําระเงิน
ต า ม สั ญ ญ า เ งิ น กู้ เ พื่ อ
การศึกษาบุตร (ก.ย.ศ. ) 
ดังนั้น ผู้ยืมเงินจึงไม่ควรยมื
เงินทดรองราชการไปจ่าย
เ ป็ นค่ ากา รศึ กษ าบุ ต ร
เนื่องจากกองทุน ก.ย.ศ. 
ได้โอนเ งินค่าการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาโดยตรง
แล้ว 
 
 

3. ควรมีมาตรการ/แนวทางการยืมเงินค่า
การศึกษาบุตรให้บุคลากรทราบ เพื่อมิให้
เกิดการยืมเงินในกรณีที่บุตรของผู้ เบิก 
กู้ยืมเงินจากกองทุน ก.ย.ศ. 
 

-  ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรอง
ค่าการศึกษาบุตรให้แก่บุคลากรได้รับทราบ
ตามบันทึก ท่ี ศธ. 0522.01(02) /ว.3037 
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553  ว่าไม่ให้ผู้กู้เงิน
ก.ย.ศ . ยืมเ งิน  มิฉะนั้น  ถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้เบิก 
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- มีการยืมเงินทดรองราชการ
ไป ใช้ จ่ าย ไ ม่ถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบกล่าวคือ ข้าราชการ
ยืมเงินค่าการศึกษาบุตร แต่
บุตรของข้าราชการได้กู้เงิน
ยืมเพ่ือการศึกษา (ก.ย.ศ.)  
(เป็นสิ่งที่ตรวจพบของข้อ 3 
ที่ยังมีบางส่วนต้อง
ด าเนินการแก้ไข) 

4.  ควรจัดทําทะเบียนคุมค่าการศึกษาบุตรที่มี
การกู้เงินจากกองทุน ก.ยศ.เพ่ือตรวจสอบก่อน
อนุมัติเงินยืม   
 

ปัญหาอุปสรรคของการแก้ไข 

- ไม่สามารถรู้ ไ ด้ว่าใครมีบุตรกู้ยืม ก.ย.ศ.
หรือไม่  ในภาคการศึกษาน้ัน ๆ จะเห็นก็
ต่อเมื่อผู้ยืมได้นําใบเสร็จรับ เงินประกอบ
หลักฐานเพ่ือส่งใช้เ งินยืมกําหนดแล้วเสร็จ  
เริ่มเก็บข้อมูลข้าราชการที่มีบุตรกู้เงิน  ก.ย.ศ. 
โดยดูจากใบเสร็จรับเงิน ในการส่งใช้เงินยืม
ค่าลงทะเบียน ภาคศึกษาที่ 2/2553 เป็นต้นไป 
(อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

4. สัญญาการยืมเงินที่ส่งใช้
เ งิ นยื ม เ กิ น ร ะย ะ เ วล าที่
กําหนด  จํานวน 11 สัญญา  
เป็นการยืมเงินเพ่ือการศึกษา
บุตร  ในจํานวนน้ีมีการส่งใช้
เงินยืมเป็นเงินสด  8  สัญญา  
ซึ่งค่าการศึกษาบุตรตามปกติ
จะมีอัตราจ่ายที่แน่นอนตาม
ประกาศของทางราชการ  
แสดงให้เห็นว่ามีการยืมเงิน 
เกินความจําเป็น และส่งใช้
เงินยืมเป็นเงินสดล่าช้า  เกิน
กว่ าระยะเวลาที่ร ะ เบียบ
กําหนด 

5. การยืม เงินเ พ่ือการศึกษาบุตร  ควรมี
มาตรการกําหนดให้ยืมเงินไม่เกินอัตราตาม
ประกาศของทางราชการ  และกําหนดให้ส่ง
หลักฐานชดใช้ เ งินยืมภายในระยะเวลาที่
กําหนด  กรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม อาจงดการ
ให้ยืมเงินครั้งต่อไป  ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้
ยืมรีบดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบ
กําหนด 
 

- ได้ดําเนินการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ
แล้ว 
- ก าร ให้ ยื ม ตาม อั ต ร า ไ ด้ เ ฉ พาะ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าระดับสูงกว่า
น้ีไม่สามารถทราบอัตราแน่นอน  เพราะแต่ละ
แห่งเก็บไม่เท่ากัน ทั้งน้ี ควบคุมโดยให้ยืมภาค
ละครึ่งหน่ึงของที่เบิกได้ทั้งปี 

5. การยืมเงินค่าการศึกษา
บุตร มีการส่งใช้เงินยืมเป็น
เงินสด จํานวน 22 สัญญา
แสดงให้เห็นว่ามีการยืมเงิน
สู ง ก ว่ า อั ต ร า ที่ ส ถ า บั น 
การศึกษาเรียกเก็บ ซึ่งเป็น
การอนุมัติให้ยืมเงินเกินความ
จําเป็น 

6. ควรจัดวางระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย  
และการควบคุมเงินทดรองราชการ ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- ได้ดําเนินการเข้มงวดในการตรวจหลักฐาน
ก่อนการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
6 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
5 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
1 ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  ด้านการตรวจสอบผลการด าเนินงานผลิตสื่อการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning)  
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 ของส านักเทคโนโลยีการศึกษา  หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ 
 จํานวน 9  ประเด็น 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2553 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
1 . สํ า นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี
การ ศึ กษ ามี ก าร จั ดทํ า
แผนการผลิตสื่อการเรียน
การสอนในระบบอิเล็ ก 
ทร อนิ ก ส์  ( e-Learning) 
จํ า น ว น  2  ห น่ ว ย ง า น    
โดยศูนย์การเรียนการสอน
ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์       
(e-Learning Center)และ
ฝ่ าย จัดร ะบบและวิ จั ย
การศึกษาแต่พบว่าข้อมูล
ไม่ตรงกัน 

1. สํ า นั ก เ ท ค โน โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า ต้ อ ง
กําหนดให้ชัดเจนว่า จะให้หน่วยงานใดมี
หน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และติดตามผลการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยตรง 
 

- สํ านั กเทคโนฯได้มอบหมายให้ฝ่ าย
จัดระบบฯ รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล 
และรายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหารของ   
สํานักฯ ทุกเดือน ส่วนเรื่องการติดตามผล
การปฏิบัติงาน มอบให้ศูนย์การเรียนการ
สอนทางอิเล็กทรอนิกส์ติดตามงาน และส่ง
ข้อมูลไปที่ฝ่ายจัดระบบฯ เพื่อรายงาน
ต่อไป 

2. แผนการผลิตสื่อฯ มีการ
กําหนดข้อมูลที่ เป็นสาระ 
สําคัญไม่ครบถ้วน ได้แก่  
จํานวนโมดูลของแต่ละชุด
วิชาที่จะผลิต 

2. การจัดทําแผนการผลิตสื่อฯ ต้องระบุ
รายละเ อียดข้อมูลที่สํ าคัญให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อจะได้ดําเนินการติดตามผลได้
อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
 

- จัดทําแบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูล
จํานวนโมดูลที่จะทําการผลิต โดยเสนอที่
ประชุมผู้บริหารสํานักฯ และที่ประชุม
คณาจารย์ เทคโนฯ ทราบ และดําเนินการ
ต่อไป 

3. ศูนย์การเรียนการสอน
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-
Learning Center) ได้จัดทํา
ข้อมูลแผนการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนทางอิเล็ก 
ทร อนิ ก ส์  ( e-Learning)  
ไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 

3. การจัดทําแผนการผลิตสื่อฯ ต้องระบุ
รายละเ อียดข้อมูลที่สํ าคัญให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อจะได้ดําเนินการติดตามผลได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 

- มีการกําหนดเวลาของการผลิต ถ้าเกิน
เวลาที่กําหนดจากแผนการผลิตที่ปรากฏใน
คู่มือการจัดการเรียนการสอนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 20-21) ให้ถือว่าไม่มี
การผลิตในชุดวิชานั้น  โดยสํานักฯ จะ
นําเสนอสภาวิชาการทราบ และพิจารณา
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
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4. ตามที่หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ได้รับข้อมูลการ
ผลิตสื่อฯ ภาค 1/53 จาก
ศูนย์การเรียนการสอนทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-
Learning Center)   และ
ได้ทําการสรุปแผนและ
ข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ 14
พฤษภาคม 2553 มีดังน้ี  
- จากแผนการผลิตสื่อฯ 
(ชุดที่ผลิตใหม่) มีจํานวน
ทั้งสิ้น 17 ชุดวิชา  แต่
ศูนย์การเรียนการสอนทาง
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ไ ด้ รั บ 
ข้อมูลที่จะดําเนินการผลิต
จ านวน 4 ชุดวิชา ดังนั้น
ยังขาดข้อมูลอีก จํานวน 
13 ชุดวิชา ซ่ึงตามแผน 
การผลิต ศูนย์การเรียนการ
สอนทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Learning Center)จะต้อง 
ดําเนินการผลิตสื่อฯ ให้
แ ล้ ว เ ส ร็ จ ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคม 2553  

4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนการผลิต
ส่ือการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning)  ของแต่ละภาคการศึกษาให้
ชัดเจน และมีการติดตามผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีการรายงานผลให้
มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อย 2-3 เดือน/
ครั้ง เพื่อจะได้ทราบปัญหาอุปสรรค และ
ให้ผู้ที่ เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายได้แก้ไขปัญหา
ร่วมกันอย่างจริงจัง 
 

- มีการประชุมปรับแผนการผลิตตามมติ
สภาวิชาการ ท่ีให้มีการขอยกเว้น/เลื่อนได้ 
เพื่อให้ข้อมูลการผลิต/เปิดสอนเป็นปัจจุบัน 
- มีการรายงานความก้าวหน้าการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาวิชาการเพื่อทราบ
ความ ก้าวหน้าในการผลิต และเพื่อการ
ติดตามผลผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 

5. ไม่สามารถติดตามความ 
ก้าวหน้าในการผลิตสื่ อ
อิเล็คทรอนิกส์ (e- Learning)  
ได้อย่างทันท่วงที และเป็น
ปัจจุบัน 

5. การจัดทําแผนการดําเนินงานการจัด 
การเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) ของอาจารย์ชุดวิชา (Course 
Team) ต้องระบุด้วยว่าแต่ละชุดวิชามี ก่ี
โมดูล เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถ
ติดตามงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
6. สํานักเทคโนโลยีการศึกษาต้องกําหนด 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการติดตามผล  

- ได้จัดทําแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลใน
เรื่องเป้าหมายการผลิต ผู้รับผิดชอบ และ 
ปีการศึกษาที่เปิดให้บริการ เพื่อการติดตาม
งานแล้ว 
-  สํานักฯได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดระบบฯ 
รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงาน
ผลต่อที่ประชุมผู้บริหารของสํานักฯ ในทุกๆ 
เดือน รวมทั้งเสนอสภาวิชาการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
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 และจัดทําสรุปรายงานความก้าวหน้าการ 
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชา เพ่ือนําเสนอ
สภาวิชาการเป็นประจําทุกเดือนให้ชัดเจน 

 

6. ระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
ยังไม่มปีระสิทธิภาพ 

7. ควรมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เช่น  
แ ต่ละชุดวิ ชาที่ ผลิตควร เ น้นเ รื่ องการ มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับผู้เรียน 
 

- มีระบบตรวจสอบคุณภาพสื่อการศึกษา 
- มีการกําหนดโครงสร้างการจัดการเรียนการ
สอนไว้ในคู่มือการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ดูรายละเอียดได้จาก
คู่มือหน้า 15-16) 

 8. ให้สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีส่วนร่วมใน
การ ว า งแผน  ก ารควบ คุม การ ผลิ ตสื่ อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ กส์  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง พัฒ น า
กระบวนการผลิตสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ให้มี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพอยู่เสมอ 

- มีระบบควบคุมภายใน และการบรหิาร
จัดการ 
 

 9. นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
สาขาวิชา สํา นักบัณฑิตศึกษาและสํ านัก
เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือจะได้ติดตามข้อมูลได้
ทันกาล 

- จัดทํ าระบบสารสนเทศในการ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้งาน เพ่ือนํามาร่าง TOR และคาดว่าระบบ
ดังกล่าวจะใช้งานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
9 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
8 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
1 ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

4.  ด้านการตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติงาน  หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะมอบให้
 มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน 5 ประเด็น 
 4.1 การใหบ้รกิารงานพมิพ์ของส านักพมิพ์  (2 ประเด็น) 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
1. – ผลผลิตของรายได้  ในปี 

งบประมาณ 2553 ระยะ 
เวลา 8 เดือนแรกต้องไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 90 ของจํานวน
150,910,466.67 บาท = 
35,819,420.00 บาท 

 สํานักพิมพ์ควรเร่งพิจารณาปรับปรุงการ
ดํา เ นินงาน เ พ่ื อ ให้มี ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล  แ ละ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
1. โดยจัดทําแผนการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่มา
ใช้งานแทนเครื่องจักรเก่าที่จะหมดสภาพการ
ใช้งานตามจํานวนที่เหมาะสม  

1. ประเด็นรายได้ในรอบ 8 เดือนไม่ถึงเกณฑ์ 
เน่ืองจากรายได้จากการจัดพิมพ์ขุดวิชาส่วน
ใหญ่จะมีร าย ไ ด้ในช่วงไตรมาส 3 -4 ซึ่ ง
สํ า นักพิม พ์ไ ด้แก้ ไ ข โดยปรับรายไ ด้และ
เป้าหมายในแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความเป็น
จริงโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
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แต่ผลผลิตของรายได้เป็นเงิน 
120,880,274.21 บาท  ซึ่ง
ตํ่ า ก ว่ า เ ป้ า ห ม า ย
( 1 2 0 , 8 8 0 , 2 7 4 . 2 1  – 
35,819,420.00) เป็นเงิน 
14,939,145.79 บาท คาดว่า
รายได้จากการให้บริการงาน
พิมพ์ของสํ านักพิมพ์จะไม่
เ ป็ น ไ ป ต าม เ ป้ าห ม าย ที่
กําหนดไว้ ทั้งน้ี รายได้ที่
ได้รับมาแล้วประกอบด้วย 
1.1 รายได้งานพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์อ่ืนจ านวนทั้งสิ้น 
117,339,897.34 บาท ดังน้ี 
- รายได้งานบริการจัดพิมพ์

ชุดวิชาและเอกสารการสอน 
จํานวน 89,180,202.00 บาท 

- รายได้งานบริการจัดพิมพ์
สิ่ ง พิ ม พ์ทั่ ว ไ ป จํ า น ว น 
18,829,942.00 บาท 

- รายได้งานบริการจัดพิมพ์
งานพิเศษ (พิมพ์ข้อสอบ) 
จํานวน 8,177,829.00 บาท 

- รายไ ด้งานบริการอื่นๆ  
จํานวน 1,151,924.34 บาท 

1.2 รายได้งานบริการผลิต
ส าเนาเอกสารต่างๆ ดังน้ี 
   รายได้งานบริการผลิต
สําเนาเอกสารและจัดเก็บ
เล่ม 3,540,376.81 บาท 

ทั้งน้ีอาจจัดทําเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว 
ควบคู่กัน 
2. จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดย
ฝึกบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความชํานาญ
งานด้านการพิมพ์เทียบ เท่ารุ่ นพ่ีที่ ใกล้จะ
เกษียณ รวมทั้งส่งบุคลากรไป ฝึกอบรมดูงาน 
เพ่ือจะได้นําเทคนิคการพิมพ์ใหม่ๆ มาปรับใช้
งาน 

2. สํ านักพิม พ์จัดทํ าแผนการ จัดซื้ อภัณฑ์
ทางด้านการพิมพ์ทดแทน โดยปีงบประมาณ
2553 ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลตเพ่ือ
นํามาใช้ในการลดขั้นตอนการทําฟิล์มและ
เครื่องดิจิตอลสี เพ่ือใช้ในการพิมพ์ปกเอกสาร
การสอนที่มีจํานวนน้อยไม่คุ้มค่าที่จะต้องพิมพ์
ออกเซต ในปีงบประมาณ 2554 ได้จัดซื้อ
เครื่องไสสันทากาว และเครื่องพิมพ์ออฟเซต
ขนาดตัดสองทดแทน ซึ่งไ ด้ทําสัญญาจัดซื้อ
เรียบร้อยแล้ว 
3. ประเด็นการจัดเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร สํานักพิมพ์ได้ดําเนิน การ ดังน้ี 
- ดําเ นินการส่งบุคลากร เข้าฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่ เกี่ ยวข้องกับการ พิม พ์ ที่ ศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติจัด 
ตลอดจนได้ส่งช่างพิมพ์ ผู้ช่วยช่างพิมพ์ไป
ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ภายนอก เช่น โรงพิมพ์
เนชั่น เป็นต้น 
- จั ด โค ร งก าร การ จัด การ คว าม รู้ ข อ ง
สํานักพิมพ์ โดยให้บุคลากรสํานักพิมพ์ ที่มี
ประสบการณ์ และความชํานาญทางด้านผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ดําเนิน การแล้วในเรื่องของ
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลต ของหน่วย
ฟิล์มและวางรูปแบบและเรื่องการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ ของหน่วยศิลปะ ส่วนในปี 2554 จะ
ดําเนินการในเรื่องการพิมพ์ของช่างพิมพ์ 
 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
2 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
2 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 
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 4.2. การใหบ้รกิารฝกึอบรมเทคโนโลยีด้านการพมิพ์ ของศูนย์ฝกึอบรมเทคโนโลยีการพมิพ์แห่งชาติ  
  (3 ประเด็น) 
-  ผ ลผลิ ตของร ายไ ด้ ใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 3 
ระยะเวลา 8 เดือนแรก ต้อง
ไม่ ตํ่ ากว่ าร้อยละ 90 ของ
จํานวน 1,373,000.00 บาท = 
1,235,700.00 บาท   ซึ่งตํ่า
กว่าเป้าหมาย (379,900.00-
1 ,235 ,700.00) เ ป็นเ งิน 
855,800.00 บาท  คาดว่า
รายไ ด้จากการ ให้บริการ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการ
พิมพ์ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ จะ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้  ทั้ ง น้ี  ร ายไ ด้ที่
ไ ด้รับมาแล้วระยะเวลา 8 
เ ดื อนแ ร กป ร ะกอบ ด้ วย 
ร า ย ไ ด้ ง า น บ ริ ก า ร จั ด
ฝึกอบรมหลักสูตรการพิมพ์
ระยะสั้น 379,900.00 บาท 
 

1. ศูนย์ฝึกอบรมฯ ควรพิจารณาแนวทาง 
การดําเนินงาน 2 แนวทาง  ดังน้ี  
 1.1 กรณีที่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะดําเนิน 
การจัดฝึกอบรมต่อไป ควรดําเนินการดังน้ี 
     1) ทบทวนผลดําเนินงานที่ผ่านมาถึง
สาเหตุผลกระทบที่ทําให้รายได้จากการจัด
ฝึกอบรมลดลงแนะนําเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือ
หาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน  
  2) จัดทํ าแผนการตลาดเกี่ย วกับ
หลักสูตรที่จะจัดฝึกอบรม เช่น การสํารวจ
กลุ่มเป้าหมายก่อนการจัด ฝึกอบรม 
  3) ควรทํางานเชิงรุก และติดตาม
งานอย่างสม่ําเสมอ 
 
 

1.1-1) เรื่องแนวทางการดําเนินงานของศูนย์
ฝึกอบรมฯ ว่าจะดําเนินการจัดฝึกอบรมต่อไป
หรือไม่น้ัน ประเด็นดังกล่าวศูนย์ฝึกอบรมฯ จะ
พิจารณาจากกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าควรให้ดําเนินการอย่างไรต่อไป เน่ืองจาก
ศูนย์ฝึกอบรมฯ อยู่ภายในการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ส่วนในเรื่องของการทบทวนผล
การ ดําเ นินงานศูนย์ฝึกบรมฯ ไ ด้ทํ าการ
ท บ ท ว น ต ล อ ด ด้ ว ย ก า ร จั ด ทํ า  SWOT 
ANALYSIS ที่คํานึงถึงปัจจัยภาพแวดล้อม ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของ
ห น่ ว ย ง า น  ซึ่ ง ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ข้อเสนอแนะศูนย์ฝึกอบรมฯได้นําชี้แจงให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว ซึ่งบาง
ประเด็นศูนย์ฝึกอบรมฯ วิเคราะห์แล้วคิดว่า
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคณะทํางานที่เป็น
ลักษณะ Team เพ่ือเข้ามาช่วยเหลือ แก้ไขให้
ศูนย์ฝึกอบรม เช่น การวิเคราะห์พ้ืนที่หน้างาน 
การ ตัดสินใจในการให้ทุนสนับสนุนวัส ดุ
อุปกรณ์เครื่องจักรเพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
กับเทคโนโลยีและสภาพการปฏิบัติงานจริง
รวมถึงสนับสนุนหลักสูตรที่ต้องใช้เครื่องมือใน
การตอบสนองความต้องการฝึกอบรมของกลุ่ม
ลูกค้า และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ทรัพยากรบุคคลกับภาระงานจริงที่ต้องปฏิบัติ 
เป็นต้น 1.1-.1 และ 1.1-3) สําหรับภาพรวม
ของการดําเนินงานของฝ่ายจัดการฝึกอบรมฯ 
ในปี 2553 น้ัน มีการเปลี่ยนแปลงตอลดเวลา   
ซึ่งเดิมตามโครงสร้าง 
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  ฝ่ายจัดการฝึกอบรม มีนักวิชาการโสตทัศน์

ศึกษา 6 จํานวน 1 ราย ที่รักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการฝึกอบรมมี   
นักวิขาการศึกษา เป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน 1 รายและมีคนงาน (วุฒิ ป.6) 1 ราย 
เป็นผู้ช่วยงาน หลังจากนั้น ได้ทําคําขอ
อัตร า กําลั งขอ โยกตําแหน่ งจากฝ่ าย
เทคโนโลยีการพิมพ์มาช่วยอีก 1 ตําแหน่ง 
คื อ  นั ก วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า  พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี ซ่ึงการพิจารณา
แล้วตัวหลักของการทํางาน มีเพียง 2 ราย 
ที่เป็นหัวหน้างาน และนักวิชาการศึกษา 
(พนักงาน) แต่ต้องทํางานทั้งระบบ หากมี
การ เ ปรียบเทียบกับสํานักการศึกษา
ต่อเนื่องที่มีหน่วยงานที่แยกเฉพาะสายงาน
การปฏิบัติของหน้าที่ (คงไม่สามารถเทียบ
กันได้) ผลของการคาดหวังในเรื่องการ
วิเคราะห์ทําแผน ซุ่มตลาดคงได้ระดับหนึ่ง
ตามศักยภาพของบุคลากรที่มี และถ้าจะ
พิจารณาเรื่องกลุ่มลูกค้าที่ เป็นเป้าหมาย
ศูนย์ฝึกอบรมฯ มี  Positioning แบบ 
Niche Market และเป็น Niche Market  
ที่ขาดแรงสนับสนุนใน ด้าน เค รื่องมื อ 
เครื่องจักร  ที่จะสนับสนุน ต่อยอดของ
หลั กสู ตร ด้วย จึ งทํา ให้ ยอดของการ
ฝึกอบรมฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สําหรับ
การทํางานเชิงรุก ปัจจุบันฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
ใช้การประชาสัมพันธ์ขยายกลุ่มเป้าหมาย
ให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนราชการและเอกชน 
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  1.2 กรณีที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะโอน

ภาระงานไปให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันในมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ 
ควรดําเนินการ ดังนี้ 
 - นํ า เ ส น อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ
พิจารณาเรื่องการโอนภาระงานที่มลีักษณะ
คล้ายคลึงกันไปให้หน่วยงานต่างๆ ใน 
มหาวทิยาลัยดําเนินการ เพื่อความสะดวก
ในการบริหารจัดการ เช่น  
  1) โอนงานด้านการพิมพ์ของศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยฯี มารวมกับสํานักพมิพ์ 
เพื่อร่วมกันจัดทําสิ่งพิมพ์ให้กับมหาวิทยาลัย 
โดยสามารถใช้ ทรัพยากรร่วมกันได้ 
  2) โอนงานด้านการฝึกอบรมของ
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีฯ ไปยังสํานัก
การศึกษาต่อเนื่องซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มี
บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญงานด้านการ
ฝึกอบรมโดยเฉพาะ รวมทั้งสํานักการศึกษา
ต่อเนื่อง มีฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตร
การฝึกอบรม เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ 

- สําหรับข้อเสนอแนะในกรณีที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ 
จะโอนภาระงานไปให้หน่วยงานต่างๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันในมหาวิทยาลัยไป
ดําเนินการ แนวปฏิบัตินี้ศูนย์ฝึกอบรมมิได้
เป็นผู้ริ เริ่มแนวทางแต่รับทราบมาจาก
ผู้บริหารที่กํากับดูแลหากผู้บริหารระดับสูง
มีแนวทางในการปฏิบัติไว้ให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ 
ก็ยินดีทีจะปฏิบัติตามในฐานะหน่วยงานที่
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
แต่ปัจจุบันสําหรับเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างศูนย์ฝึกอบรมฯ 
กับสํานักพิมพ์ได้ดําเนินการไปบ้างแล้ว 
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริหารเป็นบุคคล   
คนเดียวกัน จึงใช้ทรัพยากรด้านบุคคล 
เครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ร่วมกัน   
แต่คิดต้นทุนขอหน่วยงานย่อย 
 

 2. ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมฯ มีพื้นที่ใช้สอย
ในสํานักงานว่างอยู่ควรให้หน่วยงานอ่ืนมา
ใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมหาวิทยาลัย
จะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยศูนย์
ฝึกอบรมฯ ควรนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์การ ให้บริการการใช้
พื้นที่ ดังกล่าวทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น  
ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ซ่ึงมีผลต่อการคิด
ต้นทุนของศูนย์ฝึกอบรมฯ 

- ศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้การสนับสนุนทุก
หน่วยงานในการเข้าใช้อาคารและสถานที่
ของศูนย์ฝึกอบรมฯ เพราะศูนย์ฝึกอบรมฯ 
เสมอว่าทุกภาร กิจของทุกหน่ วยงาน
ดําเนินการเพื่อสนองภารกิจหลักและรอง
ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยมิได้มีการคิด
ค่าใช้ จ่าย ประกอบกับศูนย์ฝึกอบรมฯ 
ได้รับทราบนโยบายด้านการบริหารอาคาร
สถานที่จากผู้บริหารระดับสูงที่ ดูแลด้าน
อาค ารสถานที่ ว่ าอาคารสถานที่ ของ     
ศูนย์ฝึกอบรมฯ นั้น มิได้เป็นทรัพย์สินของ 
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สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
  ศูนย์ฝึกอบรมฯ แต่เป็นทรัพย์สินของหน่วย

อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึก 
อบรมฯ ไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายหรือเรียก
เก็บค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ใดๆ ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการให้นักศึกษาปริญญาโทเข้าใช้ห้อง 
เพื่อสัมมนาเสริมทักษะ ทุกเสาร์ – อาทิตย์ 
แบบเหมาการใช้สถานที่ตลอดปี หรือการ
ให้พื้นที่หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นสถานที่ใน
การประชุมรวมถึงการให้พื้นที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่จัดต้ังหน่วยงานพิเศษสําหรับการ
ทําวิจัยเป็นสํานักงานแบบรายเดือนรายปี 
ได้เป็นต้นซ่ึงศูนย์ฝึกอบรมฯ ก็มิ ได้มีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่าย (มีบางหน่วยงานแสดง
เจตจํานงให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูป โภคจากงบประมาณของ
หน่วยงานเอง)  ทั้งนี้  เมื่อมหาวิทยาลัย
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ศูนย์ฝึกอบรมฯในด้านรายรับว่าไม่สัมพันธ์
กับในด้านรายรับว่าไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย   
ศูน ย์ฝึ กอบรมฯ จึ งไ ด้เ สนอผู้ บริ หาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย ในการคิดต้นทุน
การปันส่วนค่าใช้จ่าย ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้มี
ม ติ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ค่ า
สาธารณูปโภคในอัตราร้อยละ 20 ศูนย์
ฝึกอบรมฯ รับผิดชอบ ร้อยละ 80 (ศูนย์
ฝึกอบรมฯ จึงได้เริ่มดําเนินการตามมตินี้                  
เมื่อต้นงบประมาณ 2554) 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
3 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
3 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 
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สิ่งท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
5.  ระบบสารสนเทศด้านการควบคุมท่ัวไป ของส านักคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะ
มอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ จํานวน  2 ประเด็น 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ติดตาม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 

สิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของหน่วยรับตรวจ 
1. การให้บริการพื้นที่บน
ระบบบริการสารสนเทศ
มสธ. (e-Service) บางหน่วย 
จัดเก็บข้อมูลมากจนเกิน
ความจําเป็นทําให้มีการ
สํารองข้อมูลที่ไม่จําเป็นบน
ระบบมากเกินไป 

1.  ควรมีแนวทางการควบคุมเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกิน
ความจําเป็นของหน่วยงานที่ใช้บริการใน
ระบบ e-Service 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการโดยจะมี
การนําซอร์ฟแวร์ SharePoint มาใช้ในการ
บริหารการจัดเก็บข้อมูลบนระบบบริการ
สารสนเทศ มสธ. (e-Service) 
 

2 . ก า ร ค ว บ คุ ม บ ริ ษั ท 
Outsources ที่เข้ามาทํา
หน้าที่พัฒนาระบบงาน
ต่างๆ ตามสัญญาจ้างของ
มหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูล 
ที่ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั้ ง ด้ า น
การ เ งิน  ด้านทะ เบี ยน
นักศึกษาและด้านบุคลากร 

2.  ควรมีการควบคุมการทํางานของบริษัท
Outsources ที่ทําหน้าที่พัฒนาระบบงาน
ตามสัญญาจ้างตามที่ในสัญญาระบุเก่ียวกับ
การรักษาความลับของข้อมูล 

สํานักคอมพิวเตอร์ ได้มีการควบคุมบริษัท 
Outsource ทําหน้าที่พัฒนาระบบงานตาม
สัญญาจ้างมีสัญญาที่ระบุเก่ียวกับการรักษา
ความลับของข้อมูลและขอบเขตของงาน
และเง่ือนไขอย่างชัดเจน โดยมีการกําหนด
ไว้ในสัญญาจ้างและการขอใช้ข้อมูลที่สําคญั
ต้องมีการทําบันทึกขอใช้ข้อมูลที่สําคัญต้อง
มีการทําบันทึกขอใช้ข้อมูลโดยต้องผ่านการ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานและผู้บริหาร
ของหน่วยงาน 

จํานวนประเด็นทั้งหมด 
2 ประเด็น 

ดําเนินการแล้ว  
2 ประเด็น 

กําลังดําเนินการ  
- ประเด็น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 
- ประเด็น 

รวมจ านวนประเด็น
ท้ังสิ้น  45  ประเด็น 

ด าเนินการแล้ว  
42 ประเด็น 

ก าลังด าเนินการ  
3 ประเด็น 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
- ประเด็น 
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5. การพัฒนาองค์กรซึ่งประเมินจากตวัชี้วดัตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายใน และ
 ส านักงาน ก.พ.ร. และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2554  มีการประเมิน  จํานวน 6 ตัวชี้วัด  ดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตาม PMQA ประจ าปี 2554 
  (แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี 7.2.1) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 = สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวน 
 การสร้างคุณค่า ซึ่งเป็นกระบวนการที่
 ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้อง
 กับความคาดหวัง และความต้องการของ
 ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี ที่จะ
 ทําให้เกิดประสิทธภิาพการทํางานที่ดีขึ้น 
 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
 สถาบัน  โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
 ระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพ่ือทํา
 ให้การดําเนินงานของสถาบันมีความ
 สอดคล้องกัน 
ระดับ 2 = สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําข้อกําหนด 
 ที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
 จากความคาดหวังและความต้องการ  
 ของผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1 
ระดับ 3 = สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบ
 กระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ  
 ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคู่มือ 
 การปฏิบัติงานพร้อมทั้งการกําหนด
 ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทําหน้าที ่
 ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาความคุ้มค่า 
 ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการ
 ดําเนินกระบวนการ 
 
 

 
 แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) 
ได้ยกเลิกตัวชี้วัดนี้ในเป้าหมายประจําปีงบประมาณ 2554 เนื่องจาก 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ยกเลิกการประเมินในตัวชี้วัดดังกล่าว จึงได้
ปรับปรุงตัวชี้วัดในแผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี เป็น “ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง
คุณค่า” ซ่ึงถ่ายทอดมาจาก ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 2554 มิติที่  4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 14 (สกอ. 2.1 ปีการศึกษา 2553) แทน  
 ดังนั้น ผลการดําเนินงาน (1 กรกฏาคม 2553 -30 มิถุนายน 
2554) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการ เพื่อรอรับการ
ประเมินจากผู้ประเมินของ สกอ. ในไตรมาสสุดท้ายของปี 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตาม PMQA ประจ าปี 2554 
  (แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี 7.2.1) 
ระดับ 4 = สถาบันอุดมศึกษามีการปรบัปรุงกระบวน 
 การตามคู่มือการปฏบิัติงาน เพ่ือทําให้งาน 
 มีประสิทธิภาพ(การควบคุมต้นทุน  
 ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) และ 
 มีการติดตามความก้าวหน้าการ
 ดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เช่น  
 มีแผนหรือมาตรการลดค่าใช้จ่าย 
 ของหน่วยงาน เป็นต้น 
ระดับ 5 = สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม  
  และประเมินผลการปรบัปรุงตามขั้นตอน 
  ที่ 4 และจัดทํารายงานผลการปรับปรุง 
  กระบวนการเสนอต่อผู้มีอํานาจเพ่ือให้ 
  พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็น 
  แนวทางในการกําหนดกระบวนการที่ 
  สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  ต่อไป 

 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ระดับ 2 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน - - - 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 (ก.พ.ร. 6)  
ค าอธิบาย 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็น
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตาม
นโยบาย  เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล
สําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มี
การประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือ
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้
เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมิน:  
1. มี ร ะบบและกล ไกการประกันคุณภาพการศึ กษา
 ภายใน ท่ีเ หมาะสมและสอดคล้อ ง กับพันธกิ จและ
 พัฒนา การของสถาบัน  ตั้ งแต่ระดับภาควิชาหรื อ
 หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ เรื่อ งการ
 ประกันคุณภาพการศึ กษาภายในโดยคณะกรรมการ
 ระดับนโยบายและผ้บู ริหารสูงสุดของสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
 สถาบัน 

เกณฑ์ข้อ 1 
 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยศูนย์ประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ ดําเนินงาน
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกําหนดให้มีการวาง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับสาขาวิชา  และระดับสํานัก/ สถาบัน ทําหน้าที่ในการวาง
นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแลในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงใช้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  

3. มีการนําระบบ PDCA มาใช้ในการประกันคุณภาพในทุก
องค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 

4. มีการบูรณาการตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ .)/
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. 
เข้าด้วยกัน รวมทั้ง ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  โดยระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับสาขาวิชา ใช้ตัวบ่งชี้ที่ 16 และ 17 ของ 
สมศ.  ระดับสํานัก/สถาบันใช้ตัวบ่งชี้ที่ 17 ของ สมศ. และ
ระดับหน่วยงานสนับสนุนได้กําหนดตัวบ่งชี้ใหม่ โดยคํานึงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมาใช้เป็น
กรอบในการกําหนดตัวบ่งชี้ซึ่งสะท้อนคุณภาพการศึกษาระบบ
ทางไกล 

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 ใช้ 10 องค์ประกอบตามแนวทาง สกอ. และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ 
สมศ. ก.พ.ร. และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ รวมทั้งสิน้ 43 ตัวบ่งชี้ 
 ระบบประกันคุณภาพการศกึษา  ระดับสาขาวิชา   
 ใช้ 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี ้
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.2  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 (ก.พ.ร. 6) (ต่อ) 
4. มีการ ดํ าเ นินงานด้ านการ ปร ะกัน คุณภาพ
 การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย       
 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
 ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่
 เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน
 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
 กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผล
 การประเมินคุณภาพไปทําแผนการ พัฒนา
 คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก 
 ตัวบ่งชี้ 
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการ
 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
 องค์ประกอบคุณภาพ 
7. มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน 
 คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
 บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านการประกัน
 คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
 ร่วมกัน 
9. มีแนวปฏบิัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
 คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
 เผยแพร่ใหห้น่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
 ประโยชน์ 

 ระบบประกันคุณภาพการศกึษา ระดบัส านัก /สถาบัน    
ใช้ 3 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี ้ 
 ยกเว้น  บางหน่วยงานอาจมีการปรับเพิ่มบางองค์ประกอบ
ตามภารกิจที่เก่ียวข้องสําหรับระบบการประเมินคุณภาพภายใน  
ใช้ระบบคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  และไม่กําหนดค่าน้ําหนัก (คือ 
ทุกตัวบ่งชี้มีน้ําหนักเท่ากับหนึ่ง) และแบ่งตัวบ่งชี้ออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ท้ังนี้ได้มีการกําหนดให้
ต้ังค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ทุกตัวไว้ท่ีเกณฑ์ขั้นต้นของคะแนนระดับ 4 
1. มีการกําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี   
2. มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

3. มีการประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา 

4. มีการปฐมนิเทศกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในทุกปีการศึกษา   

5. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหน่วยงาน
ในทุกปีการศึกษา 

6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการอภิมานผล
การประเมินคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน 

7. มีการนําหน่วยงานทีเ่ปน็ต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 ภายในที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากมาแลกเปลีย่น
 เรยีนรู้กับทุกหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
 คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 เกณฑ์ข้อ 2 

 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังน้ี 
1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ทําหน้าที่กํากับดูแลด้านการ
ประกันคุณภาพการ ศึกษา ทั้งระ ดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน 

2. ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีของทุกหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจประเมินทุกครั้ง 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ “ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง” ไว้ในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในมิติที่ 4 

4. มีการกําหนดตัวบ่งชี้  “ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการ
 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ไว้ในคํารับรองการปฏิบัติ
 ราชการในมิติที่ 4 ของทุกหน่วยงาน 

 เกณฑ์ข้อ 3 
1. มหาวิทยาลัยได้กําหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ อุดมศึกษา มาตรฐานคุณภาพของ สมศ .            
และ ก.พ.ร. รวมทั้งเพิ่มเติมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เพื่อสะท้อน
คุณภาพของระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงจะสามารถรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพโดย สกอ. สมศ. และหน่วยงานอ่ืนๆ   
ได้อย่างเหมาะสม 

2. มีการบูรณาการตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
 ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.ร. 
 เข้าด้วยกัน รวมทั้ง  ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  โดยระดับ 
 มหาวิทยาลัยและระดับสาขาวิชาใช้ตัวบ่งชี้ที่ 16 และ 17 ของ  
 สมศ. ระดับสํานัก /สถาบันใช้ตัวบ่งชี้ที่ 17 ของ สมศ. และ 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 ระดับหน่วยงานสนับสนุนได้กําหนดตัวบ่งชี้ ใหม่ โดยคํานึงถึง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานมาใช้เป็นกรอบ
ในการกําหนดตัวบ่งชี้ซึ่งสะท้อนคุณภาพการศึกษาระบบทางไกล 

 เกณฑ์ข้อ 6 
 ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทําระบบข้อมูลและสารสนเทศ
สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใช้ร่วมกันได้ทุกระดับ ดังนี้ 
1. จัดทําข้อมูลกลาง  (ข้อมูลพื้นฐาน)   ซ่ึงได้แก่ 
 -  ข้อมูลนักศึกษา / ผู้สําเร็จการศึกษา  
 -  ข้อมูลบุคลากร 
 -  ข้อมูลหลักสูตร 
 -  ข้อมูลงบประมาณ 
2. จัดทําข้อมูลระดับตัวชี้วัดในกรณีที่ต้องใช้ผลประเมินร่วมกัน   

มีการประชุมหารือเพื่อกําหนดเจ้าภาพหลัก เพื่อรับผิดชอบการ
ตอบตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งการจัดหาเอกสารหลักฐานอ้างอิง
แล้วประกาศข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบและโต้แย้ง
เพื่อหาข้อยุติก่อนนําไปใช้จัดทํา SAR ซ่ึงทําให้ข้อมูลของตัวบ่งชี้
ดังกล่าวทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

3. จัดทําระบบสารสนเทศ QMIS เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ
 การศึกษาของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
หมายเหต:ุ เกณฑ์มาตรฐานข้อที ่4, 5, 7, 8 และ 9 จะดําเนินการ
 แล้วเสร็จในรอบ 12 เดือน  

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 3  ข้อ บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 4 ข้อ  - 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.3 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี 7.4.1) 
ค าอธิบาย 

การพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการ
สร้างความเป็นเลิศขององค์กร องค์กรจึงจําเป็นต้องมี
แนวปฏิบัติระบบงานที่ เอื้อและสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจกันทํางานเป็นทีม 
เ พ่ือขับ เคลื่ อนองค์กรสู่ เป้ าหมายที่ กํ าหนดไ ว้ 
ประจําปี 2554 
เกณฑ์การประเมิน 
ประเด็นที่ 1 = สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
 บุคลากรประจําปี 2553 โดยมีความ
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
 ระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนําสรุปผลการ
 ดําเนินงานประจําปี 2552 มาประกอบ 
 การจัดทําแผน และเสนอต่อผู้มีอํานาจ
 หรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือ
 พิจารณา 
ประเด็นที่ 2 = นําผลการติดตามไปปรบัปรุง 
 การดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
 โดยให้มีการปรบัปรุงสภาพแวดล้อม
 ในการทํางานที่เสริมสร้างประสิทธภิาพ 
 และเอื้อต่อการปฏบิัติงานของ
 บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 
ประเด็นที่ 3 = สถาบันอุดมศึกษามีแนวทาง หรือ
 กําหนดให้มีการประเมินผลการ
 ปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากร
 สถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุม 
 ผลการปฏบิัติงานตามลักษณะงาน 
 และภาระงานที่กําหนด รวมทั้ง 
 ผลการพัฒนาตนเองของบุคลกรฯ  
 โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอด
 ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์กร 
 สู่ระดับบุคคลฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบ 

 
 ตัวชี้วัดน้ีเป็นตัวชี้วัดที่กําหนดมาจากการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) ลําดับตัวชี้วัดที่ 
12 ซึ่ง ก.พ.ร.ได้ทําความตกลงประเมินร่วมกับ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัยอยู่ ในระหว่างการดําเนินการเตรียมผลการ
ดําเนินงานจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2554 (การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปี 2553) เพื่อ
รับการประเมินจากผู้ประเมินจาก สกอ. ภายในไตรมาส 4 
และผลการประเมินคะแนนจาก สกอ. จะเป็นคะแนนการ
ประเมินคํารับรองการปฏิบั ติราชการระดับมหาวิทยาลัย 
(ก.พ.ร.) ประจําปีงบประมาณ 2554 ด้วยเช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม  2554)  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

102 
 

 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมาย
 ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล และระบบ
 การให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอดุมศึกษา 
ประเด็นที่ 4 = สถาบันอุมศึกษามีระบบการประเมิน
 ผลสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาบุคลากร
 ประจําปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
 ต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนา 
 งานที่รับผิดชอบเป็นสําคัญ รวมทั้ง 
 มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากร
 ทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
 ดีขึ้น 
ประเด็นที่ 5 = จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
  ของแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี  
  และรายงานสรุปประสบการณ์ 

 ปัญหาข้อจํากัด แนวทางแก้ไขและ
 ข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้มีอํานาจ หรือ
 สภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือพิจารณา 
 และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/
 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสําหรบั
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 2  ประเด็น บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน - - - 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.4 ระดับความส าเร็จของแผนการใช้ทรัพยากรภายใน ภายนอกสถาบันร่วมกัน  
  (แผนปฏิบัติราชการ มสธ. ปี 2554) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับที่ 1 = มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการ
 การใช้ทรัพยากรของสถาบัน 
ระดับที่ 2 = มีการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากร
 ภายในภายนอกสถาบันที่ได้รบัอนุมัติ
 จากสภามหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 3 = มีการดําเนินการตามแผนครบถ้วน 
 ทุกประเด็น 
ระดับที่ 4 = มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
 ตามแผน 
ระดับที่ 5 = ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยมีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
ภายนอกสถาบัน และเพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
คํานึ งถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามพันธกิจโดยใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกัน ตามแผนการใช้ทรัพยากร
ภายในภายนอกสถาบัน  โดยให้หน่วยงานคํานึงถึงความประหยัด
จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน มหาวิทยาลัยจึงได้
ถ่ายทอดตัวชี้วัดนี้ เป็นตัวชี้วัดกลาง (บังคับ) ลงสู่คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ในมิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ จํานวน  23  หน่วยงาน 
 ในรอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจํานวน   
9 หน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และประหยัด และประสบ
ความสําเร็จในการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ที่ เป็นหน่วยงานภายนอก 5 แห่ง และ
หน่วยงานภายใน 1 แห่ง โดยประหยัดงบประมาณได้จํานวน  
5,880,760 บาท 
 สรุป ผลการดําเนนิงานตัวชี้วัดนี้ มคีวามสําเร็จอยู่ในระดับ 5 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ระดับที่ 2 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ 5  - 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.5 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 ประจ าปีงบประมาณ 2554  (แผนปฏิบตัิราชการ มสธ. ปี 2554) 
ค าอธิบาย 
 ร้อยละของจํานวนตัวบ่งชี้ของแผน 
ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ที่บรรลุเป้าหมายเปรียบเทียบกับจํานวนตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
(ภารกิจพื้นฐาน/โครงการยุทธศาสตร์) ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2554 ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 
47 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่ต้ังค่าเป้าหมายในรอบ 6 เดือน จํานวน 
20 ตัวชี้วัด การบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.22 
สรุปได้ดังนี้ 
 

พันธกิจ 

ค่า
เป้าหมาย

รอบ  
6 เดือน 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

รอบ  
6 เดือน 

การบรรลุตาม
เป้าหมาย

ตัวชีว้ัดในรอบ 
6 เดือน 

 
1.  พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบณัฑิต 
 ทกุระดับเพื่อตอบสนองการพฒันาประเทศ 

44.44 

1.1 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่/
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเปิดสอน
ประจําปีงบประมาณ 2554 

65 11.86 ไม่บรรลุ 

1.2 ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานของการผลิตชุดวิชา
ใหม่/ปรับปรุงชุดวิชาเพื่อเปิด
สอนประจําปีงบประมาณ 2554 

65 22.71 ไม่บรรลุ 

1.3 ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําเนื้อหาผลิตสื่อ e-Learning/
ปรับปรงุเนือ้หาชดุวิชา e-Learning 
เพื่อเปิดสอนประจําปีงบประมาณ 
2554 

65 14.93 ไม่บรรลุ 

1.4 ร้อยละของจํานวนชุดวิชาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย เพื่อเปิด
สอนประจําปีงบประมาณ 2554 

65 100 บรรล ุ

1.5 ร้อยละความสําเร็จของการ
ผลิต/ปรับปรุงสื่อ e-Learning 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

40 100 บรรล ุ

1.6 ร้อยละของจํานวนนักศึกษา
ใหม่ประจําปีงบประมาณ 2554 

60 55.54 ไม่บรรลุ 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ 

ค่า
เป้าหมาย

รอบ  
6 เดือน 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

รอบ  
6 เดือน 

การบรรลุตาม
เป้าหมาย

ตัวชีว้ัดในรอบ 
6 เดือน 

1.  พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบณัฑิต 
 ทกุระดับเพื่อตอบสนองการพฒันาประเทศ (ต่อ) 

 

1.7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

30 47.36 บรรล ุ

1.8 ร้อยละของผลงานวิชาการ  
ท่ีได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
ข้ อ มู ล ลิ ข สิ ท ธ์ิ แ ล ะ / ห รื อ         
ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ท่ีเชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจํา/
นักวิจัยประจํา (กพร.4.2.3) 

30 97.22 บรรล ุ

1.9 ระดับความสําเร็จของ 
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบ
ครบวงจร (One Stop  
Service) 

4 3 ไม่บรรลุ 

2. พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ รวมถึงพฒันาชุมชน องคก์ร 
 สถาบันในสังคมเพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
 และสังคมฐานความรู้ 

60.00 

2.1  จํานวนผู้เ ข้ารับบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

7,000 1,440 ไม่บรรลุ 

2.2  ร้อยละของโครงการหรือ
กิจก ร รมบริ ก าร วิ ช าการ /
วิชาชีพท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
คว าม เ ข้ ม แ ข็ง ขอ ง สั ง ค ม 
ชุมชนและประเทศชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

20 30.93 บรรล ุ

2.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
ส่วนร่ วมในการ ให้บริ ก าร
วิชาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา
เป็นกร รมการ วิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบันเป็นกรรมการ
วิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา 

25 N/A N/A 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  

พันธกิจ 

ค่า
เป้าหมาย

รอบ  
6 เดือน 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

รอบ  
6 เดือน 

การบรรลุตาม
เป้าหมาย

ตัวชีว้ัดในรอบ 
6 เดือน 

2. พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ รวมถึงพฒันาชุมชน องคก์ร 
 สถาบันในสังคมเพื่อน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
 และสังคมฐานความรู้  (ต่อ) 

 

2.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้ เข้ารับบริการ
วิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมของ 
มสธ. 

4.00 
(81.50) 

4.64 
(92.71) 

บรรล ุ

2.5 ร้อยละของผู้รับบริการ
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

81 91.54 บรรล ุ

3. วิจัย ส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู้ และภมูิปญัญาไทย 100.00 

3.1 ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รับ
ทุนอุดหนุนตามแผนหลักการวิจัย
ประจําปีงบประมาณ 2554 

50 81.40 บรรล ุ

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พฒันาศิลปะและวฒันธรรม 66.67 
4.1 ร้อยละความสําเร็จของแผน
แ ม่ บท ศิล ป วั ฒน ธร รม แล ะ
อุ ทย านกา ร ศึกษ าประ จํา ปี
งบประมาณ 2554 

40 66.67 บรรล ุ

4.2 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 

3,250 7,260 บรรล ุ

4.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ี
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ณ 
อุทยานการศึกษาฯ  

4.30 
(85.86) 

3.71 ไม่บรรลุ 

5. การพฒันาองคก์ร 50.00 
5 . 1  ร้ อย ละ ของกา รบรร ลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลั ย 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

40 64.22 บรรล ุ

5.2 ร้อยละ (ระดับ) ความสาํเร็จ
ของการดําเนินงานตามการปรับ
สถานภาพการเป็น ม.ในกํากับ 

4 1 ไม่บรรลุ 

ร้อยละของการบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วดั รอบ 6 เดือน 64.22  
ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 64.22  - 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 5.6 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามการปรับสถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
  (แผนปฏิบัติราชการ มสธ. ปี 2554) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับที่ 1 = มีคณะทํางานและมีการประชุม
 อย่างต่อเนื่อง 
ระดับที่ 2 = ยกร่างระเบียบแล้วเสร็จตาม
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
 ปรับระบบการบริหารงาน และ
 โครงสร้างมหาวิทยาลยัสุโขทยั – 
 ธรรมาธิราช เพื่อรองรับการเป็น
 มหาวิทยาลัยในกํากับ 
ระดับที่ 3 = นําเสนอต่อคณะกรรมการ 
 ปรับระบบการบรหิารและโครงสร้าง 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 
 ในกํากับ 
ระดับที่ 4 = นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ระดับที่ 5 = ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเตรียมการอย่างต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมาในรูปของคณะทํางาน ซ่ึงมีการยกร่าง
ระเบียบ/แนวทางตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการปรับระบบ
การบริหารงานและโครงสร้างมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ และนําเสนอต่อคณะกรรมการปรับระบบ
การบริหารและโครงสร้าง มสธ.เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554  
 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ได้คะแนนระดับ 3 จาก
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ  
 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ระดับที่ 4 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน ระดับที่ 3 -  
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ภาคผนวก 2 
รายละเอียดผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ด้านที่  2  ด้านการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 
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วัตถปุระสงค์  
 เป็นการประเมินผลด้านการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 ในรอบ 6 เดือนแรก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการประเมินความก้าวหน้าของการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ด้านที่  2  ด้านการด าเนินการตามค ารับรองการปฏบิตัิราชการ พ.ศ. 2554 
มีประเด็นการประเมิน  2  ประเด็น  ดังน้ี 
1. ผลการด าเนินงานตามค ารับรอง 
 การปฏิบัติราชการกับส านักงาน 
 ก.พ.ร. 
 
 
 
 
 
 

 เน่ืองจากสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 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 ร้อยละ
ของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา และกรมบัญชีกลาง เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมิได้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวในคํารับรองการปฏิบัติราชการยังขาดความชัดเจน     
ทั้งในแง่ของคําอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน มหาวิทยาลัยจึงได้
ทักท้วงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่
มหาวิทยาลัยจะลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  แต่ขณะนี้สํานักงาน 
ก.พ.ร. ยังมิได้ชี้แจงผลการทักท้วงเก่ียวกับคํารับรองการปฏิบัติราชการให้
มหาวิทยาลัยทราบ 
 ดังนั้น จึงไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับสํานักงาน ก.พร. รอบ 6  เดือน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  2  ด้านการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 
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ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2. ผลการด าเนินงานตาม 
 ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
 ภายในมหาวิทยาลัยระดับ
 ผู้บริหารและระดับหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

 ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามคํารับรองการ
ปฏิบั ติราชการ ทั้งระดับผู้บ ริหารและระดับหน่วยงาน โดยลงนาม        
คํารับรองฯ กับอธิการบดี และรองอธิการบดีที่กํากับ ในวันพิธีลงนาม
คําร้บรองฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 การดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ  ในรอบ 6 เดือน ผลการดําเนินงาน  สรุปได้ดังน้ี 

 1. ระดับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดมาจากคํารับรอง
การปฏิบั ติราชการ (ก.พ.ร.) สกอ., แผนพัฒนา มสธ.ระยะ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ระดับมหาวิทยาลัย โดยผลการดําเนินงาน
ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผลการประเมินคะแนน  
สรุปได้ดังน้ี 
 

 ลํา 
ดับท่ี 

รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย 

ค่าคะแนนท่ีได้ คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม  

4 มิติ มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 

1 ฝ่ายวิชาการ 2.4794 2.8112 1.7619 3.7925 2.6548 
2 ฝ่ายกิจการภายใน 2.3548 1.3548 1.8095 1.4167 1.7433 
3 ฝ่ายวางแผนฯ 4.5651 1.1950 2.4118 3.8713 3.6222 
4 ฝ่ายบรกิารฯ 2.9142 1.3204 3.0000 2.2121 2.4278 
5 ฝ่ายปฏิบัติการ 3.2922 1.0000 2.2910 1.9594 2.5304 
6 ฝ่ายการเงิน 3.3333 2.5385 2.8966 2.4833 2.8725 
7 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 1.9879 2.0567 1.7697 2.5933 2.0071 
8 ผ่ายกิจการสภาฯ 4.0666 2.0176 2.0000 1.3333 2.8144 
9 ผู้ช่วยอธิการบดี 

(ฝ่ายวิชาการ) 
1.2040 2.5171 1.7059 3.2675 1.9043 

10 ผู้ช่วยอธิการบดี 
(ฝ่ายปฏิบัติการ) 

1.7581 1.0000 3.0000 3.0933 1.9301 

11 ผู้ช่วยอธิการบดี 
(ฝ่ายกิจการภายใน) 

1.5423 1.0000 2.0000 1.6469 1.5635 
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ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
  

 2. ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานภายใน   
ทั้งหน่วยงานวิชาการ (สาขาวิชา) และหน่วยงานสนับสนุน (สํานัก/สถาบัน/
กอง/ศูนย์/หน่วยงานเรียกชื่ออื่น) การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ในรอบ 6 เดือน ผลการประเมินคะแนนสรุปได้ดังน้ี 
 

   2.1 กลุ่มสาขาวิชา จํานวน 12 หน่วยงาน 

ลํา 
ดับท่ี สาขาวิชา 

ค่าคะแนนท่ีได้ คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม  

4 มิติ 
มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 

1 นิติศาสตร ์ 1.7179 1.0000 1.0000 1.2105 1.4679 
2 นิเทศศาสตร ์ 1.9637 1.0000 2.2333 1.6842 1.9035 
3 พยาบาลศาสตร ์ 3.7750 1.0000 2.4260 1.8333 2.9117 
4 มนุษยนิเวศศาสตร ์ 1.8818 1.0000 2.1667 1.6842 1.8433 
5 รัฐศาสตร ์ 1.5682  - 2.3333 1.1667 1.6182 
6 วิทยาการจัดการ 2.3496 1.0000 2.3333 1.6667 2.1659 
7 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 1.8856 1.0000 2.3333 1.5000 1.8339 
8 วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2.0736 2.2646 2.3333 1.4444 2.0736 
9 ศิลปศาสตร ์ 1.7470 1.0000 3.1100 1.2105 1.8032 
10 ศึกษาศาสตร ์ 1.4577 1.0000 1.0000 1.0000 1.3065 
11 เศรษฐศาสตร ์ 2.2924 1.0000 2.3333 1.5000 2.0689 
12 ส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ ์
1.7877 1.0000 2.3333 1.4091 1.7484 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  

2.2  กลุ่มส านัก/สถาบัน จํานวน  10  หน่วยงาน 

ลําดับ
ท่ี ฝ่าย 

ค่าคะแนนท่ีได้ คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม 

4 มิติ มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 

1 สํานักวิชาการ 2.4371 2.5788 1.4000 2.5000 2.2131 
2 สํานักทะเบียนและวัดผล 2.2011 3.7150 2.2768 2.0500 2.3170 
3 สํานักบัณฑิตศึกษา 1.0152 3.1497 3.4047 1.5750 1.7194 
4 สํานักบริการการศึกษา 1.7350 2.9732 4.1971 1.3000 2.2399 
5 สํานักคอมพิวเตอร ์ 3.0068 1.0000 3.7333 2.4250 2.5980 
6 สํานักเทคโนโลยี

การศึกษา 
2.9625 1.2500 1.6450 2.1400 2.1930 

7 สํานักบรรณสารสนเทศ 1.4824 1.0000 2.8333 1.9000 1.6962 
8 สํานักพิมพ ์ 1.8414 2.1133 1.7619 1.2500 1.7472 
9 สํานักการศึกษาต่อเนื่อง 1.4878 4.0400 1.6104 2.0870 1.7827 
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.5062 1.4325 3.0482 2.2000 2.4249 

 

2.3 กลุ่มส านักงานอธิการบดี  จํานวน  12  หน่วยงาน 

ลําดั
บท่ี 

กอง/สํานัก/งาน/ศูนย์/
หน่วย 

ค่าคะแนนท่ีได้ คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม 
4 มิติ 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 

1 กองกลาง 2.8985 1.0000 3.4000 2.3250 2.5993 
2 กองการเจ้าหนา้ท่ี 2.4985 2.0909 1.9583 1.3750 2.0993 
3 กองคลัง 3.3363 2.3333 2.1500 1.4750 2.2880 
4 กองพัสดุ 2.0213 1.7368 3.2559 2.7750 2.4514 
5 กองแผนงาน 3.5056 4.1818 2.2857 2.0000 3.0379 
6 สํานักงานสภา

มหาวิทยาลยั 
3.6266 3.3133 3.1538 1.6250 3.0447 

7 งานอาคารสถานท่ี 1.3887 1.0000 1.5000 1.5500 1.3851 
8 งานวิเทศสัมพันธ์ 3.0882 1.0000 1.7692 1.5278 2.2255 
9 ศูนย์ประสานงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
3.4193 4.1700 3.0000 4.1379 3.6107 

10 ศูนย์สัมมนาและฝกึอบรม 1.2962 1.0000 1.0833 2.3800 1.4757 
11 ศูนย์สารสนเทศ 2.9057 1.0000 4.1522 2.7400 2.9604 
12 หน่วยตรวจสอบภายใน 2.5416 4.0000 2.8850 2.1250 2.6755 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 กลุ่ม ศวน.มสธ.และงานประสาน ศวน.  
  จํานวน  11  หน่วยงาน 

ลําดับ
ท่ี 

หน่วยงาน 
ศูนย์วิทยพัฒนา 

ค่าคะแนนท่ีได้ คะแนนถ่วง
น้ําหนักรวม 

4 มิติ 
มิติที ่1 มิติที ่2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 

1 งานประสาน 
ศูนย์วิทยพัฒนา 

2.8093 2.2533 2.1650 1.6667 2.2353 

2 จันทบุรี 2.4596 3.7950 1.4433 1.6000 2.2688 
3 นครนายก 1.8414 4.4750 1.0000 1.8500 1.9803 
4 นครศรีธรรมราช 2.3687 4.6700 1.8191 1.2000 2.2826 
5 นครสวรรค ์ 2.4414 4.7900 1.7556 2.9500 2.6751 
6 เพชรบุร ี 2.4861 4.7550 2.7000 1.9500 2.6379 
7 ยะลา 2.4414 1.0000 1.3333 1.9000 2.0228 
8 ลําปาง 2.4414 4.6900 1.5333 2.0500 2.4518 
9 สโุขทัย 2.5323 4.7650 1.0000 2.1000 2.4393 
10 อุดรธานี 2.4856 3.5200 2.0000 1.0000 2.2708 
11 อุบลราชธานี 1.6856 4.4100 1.0000 1.7500 2.0043  
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ภาคผนวก 3 
รายละเอียดผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ด้านที่  3  ด้านการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ระบุในแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย  

(ตามตัวช้ีวัดของสภามหาวิทยาลัย) 
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วัตถปุระสงค์  
  เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554  
ระดับมหาวิทยาลัย (ตามกรอบตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย) รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)
มีการประเมินแยกตามพันธกิจ 4 ด้าน จํานวน  8  ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
พันธกิจท่ี 1 ด้านพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1  ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาสถาบันสู่สากล 
เกณฑ์การประเมิน  
ประเด็นที่ Œ1 = สถาบันอุดมศึกษาทบทวนแผนพัฒนา
 สถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 
 และจัดทําแผนพัฒนาประจําปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือพัฒนา
 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  ดังน้ี 
 1. มีการจัดทําแผนพัฒนาวิชาการสู่สากล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี 2554  
 2. เสนอแผนพัฒนาวิชาการสู่สากล ต่อที่ประชุม 
สภาวิชาการ คร้ังที่ 21/2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2553  
ให้ความเห็นชอบ 
 3. เสนอแผนพัฒนาวิชาการสู่สากล ต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2553 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
ให้ความเห็นชอบ 
 4. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนา
วิชาการสู่สากลระยะยาว 5 ป ี(พ.ศ.2555-2559) 
 5. มีการดําเนินการกิจกรรมตามแผนพัฒนาวิชาการ 
สู่สากล 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินตาม
แผนงานพัฒนา ประจําปี 2554 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที่  3  ด้านการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนการปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 
 ของมหาวิทยาลัย (ตามกรอบตัวชี้วัดของสภามหาวิทยาลัย) 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นที่ Œ4 = สถาบันอุดมศึกษาวิเคราะห์ และ
 ทบทวนผลการประเมินตามแผนงาน
 พัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 และจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุง 
 การดําเนินงาน พร้อมจัดทําแผนงาน 
 พัฒนาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ประเด็นที่ 5 = สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับ
 สาขาวิชา หรือระดับสถาบันจากองค์กร 
 จัดอันดับชั้นนําของโลก 

 ผลการดําเนินงานเป็นผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2553 ซึ่งดําเนินการ
เขียนในช่วงปีงบประมาณ 2554 และสามารถดําเนินการได้
ตามเกณฑ์ ของ ก.พ.ร. จํานวน 4 ประเด็น 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 3 ประเด็น บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 4 ประเด็น  - 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service)  
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับที่ 1 : จัดทําแผนจัดศูนย์บริการนักศึกษา 
 แบบครบวงจร STOU One Stop Service 
ระดับที่ 2 : ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ 
 การให้บริการนักศึกษา 
ระดับที่ 3 : การจัดหาสถานที่ / อุปกรณ์ 
ระดับที่ 4 : วางและทดสอบระบบให้บริการ  
 STOU One Stop Service  
 และเปิดให้บริการ 
ระดับที่ 5 : มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
 และปรบัปรุงการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานการจัดต้ังศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร (One Stop Service) ตามแผนปฏิบัติราชการ 
โดย มีการจัดทําแผนจัดศนูย์บริการการศึกษาแบบครบวงจร 
STOU One Stop Service  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียนและการให้บริการการศึกษา และจัดหาสถานที่/อุปกรณ์ 
 ผลการดําเนนิงานรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 มีผลการดําเนินงานระดับ 3 จากเกณฑ์การประเมนิ 
5 ระดับ 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ระดับ 4 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน ระดับ 3 -  
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
พันธกิจท่ี 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพัฒนาชุมชนองค์กร สถาบันในสังคม เพ่ือน าไปสู่สังคม 
 แห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา 
 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชน และประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 
ค าอธิบาย 
 ร้อยละจํานวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม ชุมชนประเทศชาติ
หรือนานาชาติ เปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์
ประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

 
 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการขพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์
ประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)  มีผลการดําเนินงานรอบ        
6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลการดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 30.93 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 20 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 30.93   

 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ร้อยละของผู้รับบริการทางวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ค าอธิบาย 
 ร้อยละของจํานวนผู้รับบริการทางวิชาการที่
ตอบว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับมาก และมากที่สุดเปรียบเทียบจํานวน
เป้าหมายผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 

 

 
 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการใน
รอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 12 
โครงการ จาก 121 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 
1,047 คน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจร้อยละ 92.71 และสามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ในระดับมาก และมากที่สุดเปรียบเทียบกับจํานวน
ผู้รับบริการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 91.54 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 91.54  - 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
พันธกิจท่ี  3 ด้านวิจัยส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 จ านวนนวัตกรรมการวิจัยและ/หรือจ านวนโครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ 
ค าอธิบาย 
 ผลรวมของจํานวนผลงานนวัตกรรมที่มี 
การดําเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 มหาวิทยาลัยไมม่ีผลงานวิจัยที่ทําร่วมกับนักวิจัยใน
ต่างประเทศ ในการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 1 นวัตกรรม บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน - -  

 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อ 
  อาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ า 
ค าอธิบาย 
 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      
ที่ นํามาใช้อันก่อให้ เกิ ดประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาทางวิชาการโดยได้รับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 ในการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่นํามาใช้ประโยชน์ จํานวน 1 เรื่อง 
คือ การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสื่อประสมสําหรับครูสังคม
ศึกษา เร่ือง การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม  
(1 เร่ืองx100/จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําจํานวน 360 คน 
= ร้อยละ 0.28) 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 7 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 0.28 -  
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
พันธกิจท่ี  4 ด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนแม่บทศิลปวัฒนธรรม และอุทยานการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย 
 ร้อยละของการดําเนินงานตามแผนแม่บท
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาอุทยานการศึกษา ฯ 
เป็นไปตามเป้าหมายประจําปี 

 มหาวิทยาลยัมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนแมบ่ท
ศิลปวัฒนธรรมการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วย  
1. จัดกิจกรรมส่งเสรมิ อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ตามประเพณี
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. การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
 2.1 กิจกรรมนําชมนิทรรศการศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์  ครั้งที่ 1   
วันที่ 1  ต.ค.53  
3. การออกแบบและควบคุมงาน (สําหรับการตกแต่งภายในและ
ปรับปรุงพ้ืนที่สําหรับจัดกิจกรรมนิทรรศการถาวร  จํานวน 2 เรื่อง  
คือ "ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช"และ  
"หอประวัติมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช") - 
4. กิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือส่งเสรมิ อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
 4.1 อบรมนาฏศิลป์สําหรบัเยาวชน  รุ่นที่ 9  วันที่ 10 ต.ค.53-  
28 ก.พ. 54 
5. จัดทําสื่อให้ความรู้/เผยแพร่ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นไทยบนเว็บไซต์ 
 5.1 เรื่อง การสวดโอ้เอ้วิหารราย 5.2 เรื่อง เพลงกล่อมลูก 
 5.3 เรื่อง มอญรํา   5.4 เรื่อง ทุเรียนนนท์ 
 5.5 เรื่อง เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี 
6. จัดสัมมนา/เสวนาแผนแม่บทศิลปวฒันธรรมการพัฒนาอุทยาน
การศึกษาฯ  - 
 ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 66.67  - 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
ค าอธิบาย 
 ผลรวมของจํ านวนประชาชนและ
นักศึกษาที่ เข้ า ร่วมโครงก ารอ นุรัก ษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้ งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย ทั้งที่จัดในส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
และส่วนภูมิภาค ศูนย์วิทยพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปญัญาท้องถิน่ไทย  มีดังนี ้
 1. กิจกรรมนําชมนิทรรศการในศาลาพุ่มข้าวบณิฑ์   
วันที่  1 ตุลาคม 2553  จํานวนผู้เข้าร่วม  45  คน 
 2. อบรมนาฏศิลป์สําหรับเยาวชน  รุ่นที่ 9  ระหว่าง 
วันที่  10 ตุลาคม 2553- 28 กุมภาพันธ์  2554  จํานวนผู้อบรม 
13  คน 
 3. งานประเพณีลอยกระทง  ครั้งที่ 7  "ชุมชนร่วมใจ เชิดชู
วัฒนธรรมไทย  ลอยกระทงที่ มสธ."  วนัที่ 21 พฤศจิกายน  2553 
จํานวนผู้เข้าร่วมงาน  7,127  คน 
 4. กิจกรรมสักการะพระพุทธมุนศีรีสุโขทัยธรรมาธิราช  
ระหว่างวันที่  12-17 มกราคม  2554  จํานวนผู้เข้าร่วมงาน  
5,589  คน  (ไมน่ับ เนื่องจากขาดหลักฐานที่ชัดเจน) 
 5. กิจกรรมงานวนัมาฆะบูชา "ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม : 
วันมาฆะบูชา"  วนัที่  17 กุมภาพันธ์  2554  จํานวนผู้เข้าร่วมงาน  
75  คน 
 ผลการดําเนนิงานรอบ 6 เดือนแรก มีจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิน้  7,260  คน   

ผลการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 3,250 คน บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 7,260 คน  - 
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รายช่ือฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 

  (รองศาสตราจารย ์ดร. เอกพล  หนุ่ยศรี) 
 2. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 

  (นายบรรพต  ฤทธิศาสตร์) 
 3. นางสาวบุสบง  วงค์แก้ว  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

     สํานักงานสภามหาวิทยาลยั 

 4. นางทองร้อย  พันธ์ยาง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5  

    สํานักงานสภามหาวิทยาลยั 
 

 




