
 

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 

เดือน/คร้ังที่ วันประชุม 
(เวลา) 

ก าหนดการส่งเอกสาร 

หมายเหตุ วันส่งเอกสาร 
ต้นเร่ือง 

วันส่งเอกสาร 
ให้กรรมการ 

มกราคม  (คร้ังท่ี 1/2560) ส. 28 ม.ค. 2560 
(09.30 น.) พ. 11 ม.ค. 2560 พ. 18 ม.ค. 2560  

กุมภาพันธ ์      

มีนาคม  (คร้ังท่ี 2/2560) ส. 4 มี.ค. 2560 
(09.30 น.) พ. 15 ก.พ. 2560 พ. 22 ก.พ. 2560  

พฤษภาคม       (คร้ังท่ี 3/2560) 
ส. 6 พ.ค. 2560 

(09.30 น.) พ. 19 เม.ย. 2560 พ. 26 เม.ย. 2559 รายงานติดตามฯ ครึ่งปี 

พฤษภาคม (คร้ังที่ 4/2560)* ส. 13 พ.ค. 2560 
(09.30 น.) 

พ. 26 เม.ย. 2560 พ. 3 พ.ค. 2560 
การประชุมร่วมกับ 

คณะผู้บริหารฯ  

(รายงานติดตามฯ ครึ่งปี) 

มิถุนายน      

กรกฎาคม  (คร้ังท่ี 5/2560) พฤ. 27 ก.ค. 2560 
(09.30 น.) จ. 10 ก.ค. 2560 จ. 17 ก.ค. 2560 การประชุมร่วมกับ 

สตง. 

สิงหาคม  (คร้ังท่ี 6/2560) ส. 19 ส.ค. 2560 
(09.30 น.) พ. 2 ส.ค. 2560 พ. 9 ส.ค. 2560  

กันยายน  (คร้ังท่ี 7/2560)* ส. 9 ก.ย. 2560 
(09.30 น.) พ. 23 ส.ค. 2560 พ. 30 ส.ค. 2560 การประชุมร่วมกับ 

คณะผู้บริหารฯ (แผนฯ) 

ตุลาคม (คร้ังท่ี 8/2560) ส. 7 ต.ค. 2560 
(09.30 น.) พ. 20 ก.ย. 2560 พ. 27 ก.ย. 2560 การประชุมร่วมกับ

อธิการบด ี

พฤศจิกายน (คร้ังท่ี 9/2560) ส. 4 พ.ย. 2560 
(09.30 น.) พ. 18 ต.ค. 2560 พ. 25 ต.ค. 2560 รายงานติดตามฯ สิ้นปี 

 (คร้ังที่ 10/2560)* ส. 11 พ.ย. 2560 
(09.30 น.) 

พ. 25 ต.ค. 2560 พ. 1 พ.ย. 2560 
การประชุมร่วมกับ 

คณะผู้บริหารฯ  

(รายงานติดตามฯ สื้นปี) 

ธันวาคม     
 

หมายเหต ุ -  * หมายถึง  การประชุมร่วมกบัคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  -  เวลาประชุม 09.30 น. ณ หอ้งประชมุพจนสาร หนว่ยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า 
  -  วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (ดูรายละเอียดในปฏิทินกิจกรรมหลัก) 
 

(ร่าง) 



  ปฏิทินกิจกรรมหลัก การประชมุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
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(ร่าง) 

ครั้งที่ 
วันที่-สถานที ่

เรื่อง/กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 

1/2560 
เสาร ์28 ม.ค. 2560 

(09.30 น.) 
หน่วยประสานงาน 

มทส.-กทม. 
 

1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559) จากสภามหาวิทยาลัย 
2) ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) มทส.  
 ปีการศึกษา 2558 
3) (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของอธกิารบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4) (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
5) (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2559 
6) ปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2560 
7) แผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
8) การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ  
       ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
9) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(พ. 11 ม.ค. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(พ. 18 ม.ค. 2560) 

 
 
 

2/2560 
เสาร ์4 ม.ีค. 2560 

(09.30 น.) 
หน่วยประสานงาน 

มทส.-กทม. 

1) รายงานความคืบหน้าการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติ ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ณ 
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2) ผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย 

3)     ผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย 

4)     ผลการพิจารณา (ร่าง) สรุปการประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากสภามหาวิทยาลัย 

5)     เป้าหมายการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

6) การประเมินสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย โดยผูป้ระเมิน
อิสระจากภายนอก (Outsourcing)  

7) รายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 1 การจัดให้มีระบบควบคุมภายใน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ด้านการเงิน การบัญชี 
 ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

8) แผนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
9) การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551  
10) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(พ. 15 ก.พ. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(พ. 22 ก.พ. 2560) 

3/2560 
เสาร ์6 พ.ค. 2560 

(09.30 น.) 
หน่วยประสานงาน 

มทส.-กทม. 

1) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559-31 มี.ค. 2560)  
2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ด้านการเงิน การบัญชี  
 ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 ด้านการบริหารจัดการ  
 ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
 ด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

3) รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4)  (ร่าง) กรอบการประเมินผลงานของอธกิารบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
5) การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
6) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(พ. 19 เม.ย. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(พ. 26 เม.ย. 2560) 

 



  ปฏิทินกิจกรรมหลัก การประชมุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
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(ร่าง) 

ครั้งที่ 
วันที่-สถานที ่

เรื่อง/กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 

4/2560 
เสาร ์13 พ.ค. 2560 

(09.30 น.) 
หน่วยประสานงาน 

มทส.-กทม.  
และห้องประชุมสารนิเทศ 

อาคารบริหาร มทส. 
จังหวัดนครราชสีมา 

1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพจิารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
 และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559-
 31 มี.ค. 2560) 
2)  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)* 
3) การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
 ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
4) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ * ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าตรวจเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

และคาดว่าจะแจ้งผลประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(พ. 26 เม.ย. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(พ. 3 พ.ค. 2560) 

- ประชุมร่วมกับผู้บริหาร
 เพื่อน าร่างรายงานฯ เสนอ
 สภา มหาวิทยาลัยภายใน 
 15  พ.ค. 2560 
- เ ชิญ หัวหน้ าหน่ ว ย งาน
 ร่วมรับฟังผลร่างรายงานฯ 

5/2560 
พฤหสับด ี27 ก.ค. 2560 

(09.30 น.) 
ณ มทส. 

จังหวัดนครราชสีมา 

1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบ
 ครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559-31 มี.ค. 2560) จากสภามหาวิทยาลัย 
2) การประชุมร่วมกับส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา 
3) การทบทวนระเบยีบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าดว้ยการติดตาม ตรวจสอบ 
 ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
4) รายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน (ระยะที่ 2 การด าเนินการตามระบบ

ควบคุมภายใน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ด้านการเงิน การบัญช ี
 ด้านการจัดซ้ือจัดจา้ง 

5) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(จ. 10 ก.ค. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(จ. 17 ก.ค. 2560) 

 ประชุมร่วมกับ สตง. 

6/2560 
เสาร ์19 ส.ค. 2560 

(09.30 น.) 
หน่วยประสานงาน 

มทส.-กทม. 

1) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ 
 ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2) (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3) การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
 ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
4) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(พ. 2 ส.ค. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(พ. 9 ส.ค. 2560) 

7/2560 
เสาร ์9 ก.ย. 2560 

(09.30 น.) 
หน่วยประสานงาน 

มทส.-กทม. 
และห้องประชุมสารนิเทศ 

อาคารบริหาร มทส. 
จังหวัดนครราชสีมา 

1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ 
 และประเมินผลงานของ มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2) แผนการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4) แผนการสอบทานโครงการระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5) ปฏิทินกิจกรรมการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 
       ประเมินผลงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
6) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่าย
 กิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วย
 ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตาม
 ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (วาระลับ) 
7) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(พ. 23 ส.ค. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(พ. 30 ส.ค. 2560) 

- ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อ
น าแผนการติดตามฯ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยในเดือน 
ก.ย. 2560 

8/2560 
เสาร ์7 ต.ค. 2560 

(09.30 น.) 
หน่วยประสานงาน 

มทส.-กทม. 
 

1) การประชุมร่วมกับอธิการบดีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี
 ความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส านักงานสภา
 มหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระลับ) 
2) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มทส. 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสภามหาวิทยาลัย 
3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ในรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ด้านการเงิน การบัญชี 
 ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 ด้านการบริหารจัดการ  
 ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
 ด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

4) รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(พ. 20 ก.ย. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(พ. 27 ก.ย. 2560) 

- ประชุมร่วมกับ 
  อธิการบด ี



  ปฏิทินกิจกรรมหลัก การประชมุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

             

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประมินผลงาน มทส. ครั้งที่ 1/2560 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560                          3/3 

(ร่าง) 

ครั้งที่ 
วันที่-สถานที ่

เรื่อง/กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 

9/2560 
เสาร ์4 พ.ย. 2560 

(09.30 น.) 
หน่วยประสานงาน  

มทส.-กทม. 

1) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) 
2) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
3) (ร่าง) กรอบการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
 ประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4) (ร่าง) กรอบการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
5) การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
 ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
6) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(พ. 18 ต.ค. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(พ. 25 ต.ค. 2560) 

           10/2560 
เสาร ์11 พ.ย. 2560 

(09.30 น.) 
หน่วยประสานงาน  

มทส.-กทม. 
และห้องประชุมสารนิเทศ 

อาคารบริหาร มทส. 
จังหวัดนครราชสีมา 

1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพจิารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
 และประเมินผลงานของ มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ต.ค. 2559-30 
 ก.ย. 2560) 
2) การทบทวนระเบยีบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าดว้ยการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
3) เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 วันส่งเอกสารต้นเร่ือง  
(พ. 25 ต.ค. 2560) 

 วันส่งเอกสารให้ กก. 
(พ. 1 พ.ย. 2560) 

- ประชุมร่ วมกับผู้บริหาร
 เพื่อน าร่างรายงานฯ เสนอ
 สภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน 
 13 พ.ย. 2560 
- เชิ ญหั วหน้ าหน่ วยงาน 
 ร่วมรับฟังผลการพิจารณา
 ร่างรายงานฯ 

หมายเหตุ  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2559 วันเสารท์ี่ 5 พฤศจิกายน 2559 


