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กรอบข้อมูลที่ต้องรายงาน 
ส าหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

-------------------------- 

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย และคณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย 
(คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำน และคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย) โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกสิ้น
ไตรมำส ดังนี้ 
1. ไตรมำส 1 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 – 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561)  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562 
2. ไตรมำส 2 (1 มกรำคม พ.ศ. 2562 – 31 มีนำคม พ.ศ. 2562) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2562 
3. ไตรมำส 3 (1 เมษำยน พ.ศ. 2562 – 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
4. ไตรมำส 4 (1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2562) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
เอกสำร  : คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
1) แบบให้ข้อมูลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเรื่องเชิงนโยบำย [แบบฟอร์ม สสม. 1-2; หน้า 91] 
2) แบบให้ข้อมูลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

(1) คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  [แบบฟอร์ม สสม. 1-3; หน้า 93] 
(2) คณะกรรมกำรกำรเงินและทรัพย์สิน  [แบบฟอร์ม สสม. 1-4; หน้า 94] 
(3) คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล  [แบบฟอร์ม สสม. 1-5; หน้า 95] 
(4) คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน  [แบบฟอร์ม สสม. 1-6; 

หน้า 96] 
(5) คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย  [แบบฟอร์ม สสม. 1-7; หน้า 97] 

3) กำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์ เรื่องที่ 1 : 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมมติ/ข้อเสนอแนะ [หน้า 66] 

 
ประเด็นที่ 2 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  (1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 – 

30 กันยำยน พ.ศ. 2562) ตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือนหรือทุกสิ้นไตรมำสตำมลักษณะของ
ข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลที่ต้องรำยงำนทุกเดือน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกสิ้นเดือนภำยในวันที่ 7 ของ

เดือนถัดไป 
2. ข้อมูลที่ต้องรำยงำนทุกไตรมำส รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกสิ้นไตรมำสภำยในวันที่ 7 ของ

เดือนแรกในไตรมำสถัดไป 
เอกสำร  : คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
1) เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) [หน้า 98-99]  
2) แบบให้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่คำดหวังในช่วง

กำรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 [แบบฟอร์ม สสม. 2-1; หน้า 100] 

3) กำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์ เรื่องที่ 2 :  
ผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี [หน้า 72] 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ประเด็นที่ 3 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จะปรำกฏหน้ำกำร
น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ได้บันทึกในระบบ 
Project-based Management (PBM)  
เอกสำร  : คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
1) กำรรำยงำนข้อมูลในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์ เรื่องที่ 3 :  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี [หน้า 75] 
 
ประเด็นที่ 4 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง มทส. ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562 โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมลักษณะของข้อมูลดังนี้ 
1. กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินบัญชี รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
2. กำรตรวจสอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
3. กำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยในวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2562 
4. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอรแ์ละระบบสำรสนเทศ  

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบครึ่งแรกของปี ภำยในวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2562 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบสิ้นปี ภำยในวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2562 

5. กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบครึ่งแรกของปี ภำยในวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2562 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบสิ้นปี ภำยในวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2562 

เอกสำร  : คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
1) แบบให้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 [แบบฟอร์ม สสม. 5-1; หน้า 103]  
2) กำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์ เรื่องที่ 4 :  

ผลกำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง มทส. [หน้า 77] 
 
ประเด็นที่ 5 ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดย
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมลักษณะของข้อมูล ดังนี้   
1. ข้อมูลที่ต้องรำยงำนทุกเดือน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกสิ้นเดือนภำยในวันที่ 7 ของ

เดือนถัดไป 
2. ข้อมูลที่ต้องรำยงำนทุกไตรมำส รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกสิ้นไตรมำสภำยในวันที่ 7 ของ

เดือนแรกในไตรมำสถัดไป 
เอกสำร  : คู่มือกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
1) ตัวชี้วัดกำรประเมินผลงำนตำมกรอบ SUT Scorecard ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยำยน พ.ศ. 2562) [หน้า 23-28] 
2) แบบให้ข้อมูลประเด็น/หัวข้อเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของตัวชีว้ัดในกำรประเมินผลงำน

ของมหำวิทยำลัยตำมกรอบ SUT Scorecard ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
(1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยำยน พ.ศ. 2562) [แบบฟอร์มสสม. 4-1; หน้า 101] 

3) กำรบันทึกข้อมูลในระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนออนไลน์ เรื่องที่ 5 :  
กำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) [หน้า 80] 


