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สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 
----------------------------------  

 1. วัตถุประสงค ์  
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนางาน การวางแผนการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป และการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 

 
 2. กรอบการประเมิน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้รับทราบกรอบการประเมินดังกล่าว โดยกรอบการ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมาย

ก าหนด  (น  าหนัก 50%) 
เป็นการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยพิจารณาจากข้อมูลที่
บันทึกในรายงานการประชุม 
ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานทุกคน 

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (น  าหนัก 30%) 
เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน ได้ก าหนดเป้าหมายในแต่ละปี โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและให้
คะแนน แล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานทุกคน 
ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน (น  าหนัก 20%)   
เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ผู้ประเมิน : ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

 
3. วิธีการประเมิน 

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายก าหนด 
แบบฟอร์มประเมิน  แบบประเมิน กก.ติดตาม-01 (ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม=5 คะแนน/ ระดับดีมาก=4 คะแนน/ ระดับดี=3 
คะแนน/ ระดับพอใช้=2 คะแนน/ ระดับต้องปรับปรุง=1 คะแนน) 
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การด าเนินการ     
1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายก าหนด โดย
รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน และให้คะแนนเป็นภาพรวมตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ  

2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานพิจารณาคะแนนผลการประเมิน  
และให้ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

3) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวมและประมวลผลคะแนน 

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  
แบบฟอร์มประเมิน  แบบประเมิน กก.ติดตาม-02 (ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ

ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม=5 คะแนน/ ระดับดีมาก=4 คะแนน/ ระดับดี=3 
คะแนน/ ระดับพอใช้=2 คะแนน/ ระดับต้องปรับปรุง=1 คะแนน) 

การด าเนินการ     
1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้ก าหนดเป้าหมายในแต่ละปี  โดยรวบรวม
ข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
และให้คะแนนเป็นภาพรวมตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ     

2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานพิจารณาคะแนนผลการประเมิน  
และให้ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

3) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวมและประมวลผลคะแนน 

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน   
แบบฟอร์มประเมิน  แบบประเมิน กก.ติดตาม-03 (ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม=5 คะแนน/ ระดับดีมาก=4 คะแนน/ ระดับดี=3 
คะแนน/ ระดับพอใช้=2 คะแนน/ ระดับต้องปรับปรุง=1 คะแนน) 

การด าเนินการ     
1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยส่งแบบประเมินการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการ

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ให้ประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานท าการประเมิน โดยระบุคะแนนผลประเมินและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวมและประมวลผลคะแนน 
 

 4. สรุปผลการประเมิน 
4.1 ข้อมูลจากแบบประเมิน 

4.1.1 จ านวนแบบประเมินที่ส่งกลับมา  
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานส่งแบบประเมินกลับมา รวม 5 คน (ร้อยละ 100)  
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4.1.2 ความคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ 
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 85.00 จากคะแนนเต็ม 100) โดย
ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่
กฎหมายก าหนดอยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5) ผลการประเมินการบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.50 จากคะแนนเต็ม 5) และผลการประเมินการได้รับข้อมูลสนับสนุนจาก
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 จาก
คะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้  
 

หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได้รับ 
(ร้อยละ) 

น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนถ่วงน  าหนกั 
(ร้อยละ) 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานตามที่กฎหมายก าหนด 

100.00 50 50.00 

ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)    
2. การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องการ

ปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน 

50.00 30 15.00 

ได้คะแนนเฉลี่ย 2.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)     
3. การได้รับข้อมลูสนบัสนนุจากฝ่ายเลขานกุารของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
100.00 20 20.00 

ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)    

รวมคะแนนสุทธิ 85.00 
ระดับผลการประเมิน ระดับดีมาก  

เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน  
ระดับดีเยี่ยม  90 - 100 คะแนน ระดับดีมาก  80 – 89 คะแนน ระดับดี  70 – 79 คะแนน 
ระดับพอใช้  60 – 69 คะแนน ระดับต้องปรับปรุง  ต่ ากว่า 60 คะแนน 

 
รายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการประเมินของแต่ละส่วนมีดังนี้ 
1) ส่วนที่ 1 : การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่

กฎหมายก าหนด 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
(หมวด 3 ข้อ 12 หน้าที่และความรับผิดชอบ) ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม
จ านวน 9 ครั้ง สามารถประมวลผลการด าเนินงานจากรายงานการประชุมได้ดังนี้ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ทั้ งนี้  ให้คณะกรรมการร่วมกับ
อธิการบดีปรึกษาหารือก าหนดขอบเขต วิธีการ 
ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้
คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามระบบและคู่มือการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยการจัดท าแผนและกรอบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบ
ครึ่งปีและสิ้นปี โดยมีการหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอความเห็นชอบในรอบครึ่งปีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
และรอบสิ้นปีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
มีการเปลี่ยนผ่านอธิการบดี ดังนั้นต้องพิจารณาว่าประเด็นใด
ควรยุติ และประเด็นใดควรส่งต่อหรือติดตามการด าเนินงานต่อ 

2. ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรือ
อธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ
มหาวิท ยาลั ยและห น่ วย งาน เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยระบุในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในด้าน
ภารกิ จของมหาวิทยาลั ย  และด้ าน ระบบข้ อมู ล  อาทิ  
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
(Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อ
การใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหารเพื่อประโยชน์
ในการด าเนินงานบริหารและการรายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาน าหลักการ 8D (Eight 
Disciplines) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและติดตาม
ผลเพื่อการแก้ไข มาใช้ในการบริหารจัดการและการรายงานผล
การด าเนินงาน มหาวิทยาลัยควรเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็น
ระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์  ในลักษณะคลังข้อมูล (Data 
Warehouse) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ สนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน มหาวิทยาลัยควรศึกษาและน าหลักวิทยาการข้อมูล (Data 
Sciences) และธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) มาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อน าผลไปใช้
ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และบริหาร
จัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ติดตามฯ ได้แจ้งอธิการบดีให้ทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและ
มติที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ทุกครั้ง 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
มีการเปลี่ยนผ่านอธิการบดี ดังนั้นต้องพิจารณาว่าประเด็นใด
ควรยุติ และประเด็นใดควรส่งต่อหรือติดตามการด าเนินงานต่อ 

3. ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลรวมทั ้งส่ง เสริม ให้มีการ
ประสานงานระหว่างผู้บริหารหน่วยตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ประสานงาน
และอ านวยความสะดวกให้กับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) นอกจากนี้ ในปฏิทินการประชุมทุกปี ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามฯ พบปะและประชุมร่วมกับคณะ
ผู้บริหารส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยในปี
พ.ศ. 2560 ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอก ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มี ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
คณะกรรมการฯ โดยตรงและอย่างอิสระตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและท าความ
เข้าใจซึ่งกันและกันในการท าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดย สตง. ได้
ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินที่เป็นประโยชน์ยิ่ง
ต่อมหาวิทยาลัย 

4. แนะน าและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมี
คุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการน า
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วน
ช่ ว ย ล ด ร ะ ดั บ ค ว าม เสี่ ย ง ด้ า น ต่ า งๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบ
ภายในเป็นระยะๆ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในน าเสนอ และ
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกครั้งในการประชุม เพื่อ
สามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานและน าไปสู่การปฏิบัติที่จะ
ช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้โดยมีข้อเสนอแนะว่า  มหาวิทยาลัยโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควรพิจารณา
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งโดยแยกให้ชัดเจน
ระหว่างความเสี่ยงกับปัญหาโดยเฉพาะความเสี่ยงด้ าน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ควรเร่งด าเนินการการตรวจสอบภายในและการสอบ
ทานโดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชี และด้านการปฏิบัติงาน
ทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
และทันตามกรอบเวลา เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบและการสอบ
ทานทันต่อการประเมินผลงานในรอบปีงบประมาณและ
สามารถเสนอมาตรการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ และหน่วย
ตรวจสอบภายในต้องวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาในเชิงระบบ เป็นต้น 

5. ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ แผนอัตราก าลัง และ
แผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะ
ของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่าง
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน 
การบริหาร  โดยให้รวมถึงการสอบทานความ
เหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น 

คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการสอบทานระบบการ
ควบคุ มภายใน  และระบบการบริห ารความ เสี่ ย งของ
มหาวิทยาลั ย  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2560 โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าในการเสนอผลการสอบทานการบริหารความ
เสี่ยงครั้งต่อไปควรต้องเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ประกอบด้วย 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลของการลดระดับความ
เสี่ยง และการรายงานการติดตามประเมินผลโครงการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีน าเสนอในครั้งนี้ยังไม่มีการสอบทาน
ผลการประเมิน ซึ่ งหน่วยตรวจสอบภายในควรสอบทาน
โครงการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ และตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ให้ทันตามกรอบเวลา 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
โครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีการผลักดันจริงจัง 
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

6. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการแต่งตั้ ง ถอดถอน 
โยกย้าย หั วหน้ าหน่ วยตรวจสอบภายในต่ อ
อธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ 

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นายกรณีย์ บุตรมีบุญ เป็นหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 
163/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2557  

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย  หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี  ตามวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดให้สอดคล้องกับระบบงาน
และวิธีการของมหาวิทยาลัย  โดยค านึงถึงข้อมูล
และข้อคิดเห็นท่ีได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนั้น 
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้น าผลประเมินการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมดังกล่าวหารือร่วมกับอธิการบดี ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การก าหนดกรอบการประเมิน 
ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยประธาน
คณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับปีที่ผ่านมาตรงกันกับท่ีอธิการบดีเสนอ 

คะแนนผลการประเมิน 5.00 คะแนน 
นอกจากน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหนว่ยงานกลาง เช่น จัด
ให้มีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและการบริหาร
ความเสีย่ง และปฏิบัติตามเกณฑข์องส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.) เป็นต้น 

หมายเหตุ  เกณฑ์การให้คะแนน 
- ระดับดีเยีย่ม   (5 คะแนน) : ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นและเป็นแบบอย่าง 
- ระดับดีมาก   (4 คะแนน) : ก่อให้เกิดผลงานบางส่วนเกินกวา่เป้าหมาย และมีมาตรการป้องกัน 
- ระดับดี   (3 คะแนน) : ด าเนนิการตามปกติ/ได้ผลงานตามเป้าหมาย 
- ระดับพอใช้    (2 คะแนน) : ด าเนินการได้บางส่วน 
- ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) : ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ 

 
2) ส่วนที่ 2 : การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานได้ตั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 – 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562) จ านวน 2 ตัวชี้วัด โดยผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.5 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมิน
ปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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ตัวชี วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี วัด 1 : ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์  
เป้าหมาย  
มีระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลและใช้
งานได้สมบูรณ์ 

ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีเอกสารเสนอแนวคิดเพื่อการด าเนินโครงการ 
2. มีเอกสารโครงการที่ได้รับการอนุมัต ิ
3. มีการจัดท า TOR ฉบับสมบูรณ ์
4. มีการพัฒนาระบบ (โดย MIS หรือจัดจ้าง) 
5. มีการทดลองใช้งานระบบ 
6. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้

งานระบบ 
7. มีการน าข้อมูลจากระบบเพื่อสรุปเสนอผู้บริหารและ

คณะกรรมการติดตามฯ 
8. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และน าข้อมูลจาก

ระบบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ ์ คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 7-8  5 คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 6  4 คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 5  3 คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 3-4  2 คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 1-2  1 คะแนน  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้

ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดท า (ร่าง) โครงการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบออนไลน์ ส าหรับน าเสนอมหาวิทยาลัย 
เพื่ อบรรจุ ในแผนปฏิบัติ การ 3 ปี  พ.ศ. 2562 – 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 คะแนนผลการประเมนิ 1 คะแนน 
ตัวชี วัด 2 : ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 

         ผลงานออนไลน์ 
 

เป้าหมาย  
มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลนท์ี่
มี ฐานข้อมู ล ใช้ งาน ได้ สมบู รณ์  และเชื่ อม โยงกับ
ฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ผู้ให้ข้อมูล : ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีเอกสารระบุความต้องการในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบเพิ่มเติม 
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สอดคล้อง

กับข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ 
เช่ น  Directive-based Management, Dashboard 
เป็นต้น 

3. มีการทดลองใช้งานระบบ 
4. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้

งานระบบ 
5. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และน าข้อมูลจาก

ระบบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม 

 
1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้พัฒนาระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์  เพื่อใช้
ส าหรับการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยน าระบบ
ดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน  

2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองและครอบคลุมการใช้งานอย่าง
รอบด้าน ตามข้อสั งเกต/ข้อเสนอแนะและมติของ
คณะกรรมการติดตามฯ และตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้งานระบบจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ 
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ตัวชี วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

6. มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ ์ คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 5-6  5 คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 4  4 คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 3  3 คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 2  2 คะแนน 
ด าเนินการไดต้ามข้อ 1  1 คะแนน  

2.1 ได้มีหนังสือที่ ศธ 5603/116 ลงวันที่  20 มีนาคม 
พ .ศ . 2560 ถึ งสถานส่ งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อแก้ปัญหาที่พบ
จากการใช้ งานระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานออนไลน์ และแจ้งการปรับปรุงระบบ
เพิ่มเติม 

2.2 ได้มีหนังสือที่  ศธ 5603/126 ลงวันที่ 28 มีนาคม  
พ.ศ . 2560 ถึ งสถานส่ งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่ อการจัดการ (MIS) เพื่ อขอความ
อนุเคราะห์พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานออนไลน์ ระยะที่ 2 ได้แก่ การพัฒนา
ระบบ Directive-based Management มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานด้วย Dashboard 

2.3 ได้มีหนังสือที่ ศธ 5603/469 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ . 2560 ถึ งสถานส่ งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่ อการจัดการ (MIS) เพื่ อขอความ
อนุเคราะห์ปรับแก้ไขข้อมูลระบบติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานออนไลน์ ในการพัฒนาระบบเพื่อ
รองรับเป้าหมายของอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) 
และ SUT Scorecard ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่มีการทบทวนใหม่ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 3. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการประชุมร่วมกับสถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
เพื่อสอบทานและใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการ
ประเมินผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(MIS) ได้น าเสนอระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ออนไลน์ที่พัฒนาระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
และส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้งานระบบใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

4. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
เป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ส าหรับการประเมินผลงาน มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดจัดประชุมในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

 5. มีการน าข้อมูลจากระบบมาจัดท ารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558–พ.ศ 2560 เพื่อเสนอคณะ
ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ยังต้องพัฒนารูปแบบการรายงานผลในเชิงกราฟิกมากขึ้น 

6. ส าหรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั้น 
อยู่ระหว่างการด าเนินงานของสถานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 

 คะแนนผลการประเมนิ 4 คะแนน 
คะแนนผลการประเมินในภาพรวม 2.5 คะแนน 

หมายเหตุ   เกณฑ์การให้คะแนน 
- ระดับดีเยีย่ม   (5 คะแนน) : ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นและเป็นแบบอย่าง 
- ระดับดีมาก   (4 คะแนน) : ก่อให้เกิดผลงานบางส่วนเกินกวา่เป้าหมาย และมีมาตรการป้องกัน 
- ระดับดี   (3 คะแนน) : ด าเนินการตามปกติ/ได้ผลงานตามเป้าหมาย 
- ระดับพอใช้    (2 คะแนน) : ด าเนินการได้บางส่วน 
- ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) : ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ 

 
3) ส่วนที่ 3 : การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้รับข้อมูลสนับสนุนจาก 

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้   

การได้รับข้อมูลสนบัสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน คะแนน 
1. การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้

ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม 
5 

เกณฑ์การให้คะแนน  
- ระดับดเียี่ยม  (5 คะแนน) :  ส่งเอกสารใหล้่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อมูลถูกต้อง เพียงพอ 

และมีการสรุปประเด็นประกอบการตัดสินใจ    
 

- ระดับดมีาก  (4 คะแนน) :  ส่งเอกสารใหล้่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด และข้อมลูถูกต้อง  
เพียงพอส าหรับการตัดสินใจ 

 

- ระดับดี  (3 คะแนน) :  ส่งเอกสารใหล้่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด และข้อมลูเพียงพอส าหรับ
การตัดสินใจ  

 

- ระดับพอใช้  (2 คะแนน) :  ส่งเอกสารใหล้่วงหน้าค่อนข้างกระช้ัน และข้อมลูเพียงพอส าหรับ
การตัดสินใจ  

 

- ระดับต้องปรับปรุง  (1 คะแนน) :  ส่งเอกสารใหล้่วงหน้าค่อนข้างกระช้ัน และข้อมลูไม่เพียงพอส าหรบั
การตัดสินใจ  

 

2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอ านวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ 5 
เกณฑ์การให้คะแนน  
- ระดับดเียี่ยม  (5 คะแนน) :  มีความพึงพอใจมาก ประสานงานและอ านวยความสะดวกดี รวดเร็ว  
- ระดับดมีาก  (4 คะแนน) :  มีความพึงพอใจมาก ประสานงานและอ านวยความสะดวกด ี   
- ระดับดี  (3 คะแนน) :  มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก ประสานงานและอ านวยความสะดวก

ค่อนข้างดี  
 

- ระดับพอใช้  (2 คะแนน) :  มีความพึงพอใจปานกลาง ประสานงานและอ านวยความสะดวก
ค่อนข้างช้า  

 

- ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) :  มีความพึงพอใจน้อย มีความบกพร่องในการประสานงาน   
คะแนนเฉลี่ย 5 



สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส. ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  10/10 
 
อนุมัติโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในการประชุมครัง้ที่ 1/2561  วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561   

 
4.2 ข้อมูลจากรายงานการประชุม 

การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด าเนินการโดยผ่านการ
ประชุมเป็นส าคัญ โดยในปี พ.ศ. 2560  คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม 9 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุม
เฉลี่ยร้อยละ 79 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 8 วัน
หรือ 7 วันท าการ มีการแจ้งมติด่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 3 วันท าการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการ
ประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 2 วันท าการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 37 นาท ี
  นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานกลาง 
เช่น จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรายงานผลต่อ
สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง ในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามเกณฑ์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

4.3 เอกสารเพื่อการอ้างอิงผลการด าเนินงาน 
1) รายงานสัมฤทธิ์ผลการท างานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ  
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  รายงานประจ าปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานการประชุมร่วม
สภามหาวิทยาลัย (Retreat) เป็นต้น 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2560 – ครั้ง
ที่ 9/2560 

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 

4) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.  
sut.ac.th/ouc)  และข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นต้น 

 
 

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


