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สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
----------------------------------  

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

 
 2. กรอบการประเมิน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 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 ตามหมวด 3 ข้อ 12 
หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกในรายงานการประชุม จ านวน 7 ข้อ 
ได้แก่ 
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับ

อธิการบดีปรึกษาหารือก าหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจ าทุกปี 

2) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

3) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ภายนอกอย่างเหมาะสม 

4) แนะน าและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทาน
รายงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และ
สามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพ่ือให้มีการน าข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5) ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ แผน
อัตราก าลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้ง
ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร  โดยให้รวมถึงการสอบทานความ
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เหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ 
เหล่านั้น 

6) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อ
อธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ 

7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของรองอธิการบดีที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดให้
สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย  โดยค านึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่
ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ส่วนที่ 2 การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (น  าหนัก 30%) 
เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ได้ก าหนดเป้าหมายในแต่ละปี โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและให้คะแนน  
แล้วน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ 
2) ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ 
ผู้ประเมิน : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน (น  าหนัก 20%)   
เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ใน 2 หัวข้อ ดังนี้ 
1) การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพ่ือให้ผู้เข้าประชุม

ได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม 
2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอ านวยความสะดวกของฝ่าย

เลขานุการ 
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) 

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 
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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)  

 
4.1.2 ผลการประเมิน 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 83.00 จากคะแนน
เต็ม 100) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้  
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หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได้รับ 
(ร้อยละ) 

น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนถ่วงน  าหนกั 
(ร้อยละ) 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานตามที่กฎหมายก าหนด 

96.00 50 48.00 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 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 83.00 
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. 2561 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุมจ านวน 
11 ครั้ง สามารถประมวลผลการด าเนินงานจากรายงานการประชุมได้ดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการร่วมกับ
อธิการบดีปรึกษาหารือก าหนดขอบเขต วิธีการ 
ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม 
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามระบบและคู่มือการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยการจัดท าแผนและกรอบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบ
ครึ่งปีและสิ้นปี โดยมีการหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ขอความเห็นชอบในรอบครึ่ งปี เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 และรอบสิ้นปีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

2. ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรือ
อธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลั ยและหน่ วยงานเป็น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ  และบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ โดย
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย โดยระบุในเล่มรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่ งปีและสิ้นปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ในด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย
อาทิ  มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย (Unit Cost) ของทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดด าเนินงานเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประจ าได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เพื่อน าไปสู่การปฏบิตั ิ
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 และบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาทิ การพัฒนาระบบและกลไกใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้
เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างผู้ที่มีศักยภาพกับผู้ที่ด้อย
ศักยภาพ อันเป็นการส่งเสริมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากร การจัดท าแผนระยะยาว ทั้งแผนการลงทุนและ
แผนการคืนเงินของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี การลดการใช้เงินสดหรือเช็คในการ
สั่งจ่าย โดยอาจน าระบบ e-Payment มาใช้แทน เพื่อลดโอกาส
ในการทุจริตหรือความผิดพลาดและเวลาในการด าเนินงาน การ
ด าเนินการเรื่องที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เคยมี
ข้อสังเกตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และด้าน
ระบบข้อมูลคณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ อาทิ 
มหาวิทยาลัยควรวางโครงสร้างและด าเนินการให้ระบบ
ฐานข้อมูลส าคัญที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบบุคคล และระบบการเงิน 
เป็นต้น และระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถเช่ือมต่อกันได้ โดย
อาจมีมาตรการและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนที่จะอ านวยให้
ระบบต่างๆ เช่ือมโยงข้อมูลเข้าหากัน และสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารหน่วยงานควรมี
มาตรการก ากับ ติดตาม และสอบทานข้อมูลในระบบติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
และทันตามก าหนดเวลา เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในความถูกต้องของ
ข้อมูลและให้รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เป็นต้น ส าหรับด้าน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร คณะกรรมการติดตามฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจให้
ผู้บริหารทุกระดับได้เข้าใจและให้ความส าคัญกับการก าหนด
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน และการรายงานผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงผลการประเมิน และมหาวิทยาลัยโดย
ผู้บริหารหน่วยงานควรน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น นอกจากนี้ 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งอธิการบดีให้ทราบข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะและมติที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 
ทุกครั้ง 

3. ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายในให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
ประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ประสานงาน
และอ านวยความสะดวกให้กับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) นอกจากนี้ ในปฏิทินการประชุมทุกปี ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามฯ พบปะและประชุมร่วมกับคณะผู้บรหิาร
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยในปี พ.ศ. 2561 
ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอก ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการฯ 
โดยตรงและอย่างอิสระตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
เป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและท าความเข้าใจซึ่งกันและ
กันในการท าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดย สตง. ได้ให้ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบงบการเงินท่ีเป็นประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย   

4. แนะน าและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
อิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงาน
การตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบ
มีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มี
การน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติ
ที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบ
ภายในเป็นระยะๆ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในน าเสนอ และ
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกครั้งในการประชุม เพื่อ
สามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานและน าไปสู่การปฏิบัติที่จะ
ช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้โดยมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควร
ตระหนักและให้ความส าคัญกับความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์ 
(Strategy Risk) และด้านการเงิน (Financial Risk) ตลอดจน
การควบคุมภายในที่ก าหนดควรสอดคล้องกับแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และในด้านการติดตามประเมินผล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรมีการก าหนด
เกณฑ์ให้ชัดเจน อาทิ มีระบบที่จ าเป็นและใช้งานระบบอย่าง
คุ้มค่า เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ควรเร่งด าเนินการการตรวจสอบภายในและการสอบ
ทานโดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในให้ตรงตามวัตถุประสงค์และทันตามกรอบเวลา 

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

คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการสอบทานโครงการระยะ
ยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีข้อเสนอแนะว่า
หน่ วยตรวจสอบภายในควรทบทวนข้อมูลการ ใ ช้จ่ าย
งบประมาณของโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  หน่วยตรวจสอบภายใน
ควรนิยามค าว่า “โครงการระยะยาว” ให้ชัดเจน และด าเนินการให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากมีทั้งโครงการ 1 ปี และโครงการ
มากกว่า 1 ปี  และหน่วยตรวจสอบภายในควรประสานกับ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเชิงรุก เพื่อให้
การรายงานผลได้ข้อมูลครบถ้วน นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะต่อ
รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการ
ลดการใช้เงินสดหรือเช็คในการสั่ งจ่าย โดยอาจน าระบบ  
e-Payment มาใช้แทน เพื่อลดโอกาสในการทุจริตหรือความ
ผิดพลาดและเวลาในการด าเนินงาน และหน่วยตรวจสอบภายใน
ควรปรับการน าเสนอรายงานการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 
โดยน าเสนอเฉพาะรายงานการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี
เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวาระการประชุม และ  ในการ
น าเสนอรายงานการตรวจสอบด้านอ่ืนๆ ควรแยกการรายงานผล
การตรวจสอบตามด้านให้ชัดเจน มีข้อเสนอแนะว่าในการเสนอผล
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การสอบทานการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไปควรต้องเสนอข้อมูล
เชิงวิเคราะห์ประกอบด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผล
ของการลดระดับความเสี่ยง เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการ
ติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการสอบทานรายงาน
การติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีข้อเสนอแนะว่า การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย อาจพิจารณาให้ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นที่
ปรึกษาในการด าเนินการตรวจสอบดังกล่าว และคณะกรรมการ
ติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หน่วยตรวจสอบภายในควร
ประสานหารือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในการก าหนดเกณฑ์การแบ่งระดับ
ค่าการประเมินให้ชัดเจน และอาจพิจารณาทบทวนข้ันตอนการ
ประเมินความเสี่ยง โดยน าเสนอผ่านคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินก่อนรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบ 
และหน่วยตรวจสอบภายในควรรายงานผลการสอบทานให้
อธิการบดีได้รับทราบ 

6. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการแต่งตั้ ง ถอดถอน 
โยกย้ าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อ
อธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ 

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นางนฤมล ทีจันทึก เป็นผู้รักษาการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีที่ 752/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

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

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหั วหน้ าส านั กงาน 
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม 
ในการประขุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้น าผลประเมิน
การปฏิบัติงานในภาพรวมดังกล่าวหารือร่วมกับอธิการบดีเพื่อ
พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีของหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามฯ  
มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานส าหรับปีที่ผ่าน
มาตรงกันกับท่ีอธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการฯ 

คะแนนผลการประเมิน 4.80 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 
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นอกจากนี้ กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 
“เนื่องจากผลการด าเนินงานเป็นบทบาทหน้าที่โดยปกติของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งาน ข้อเสนอแนะที่ให้โดยส่วนใหญ่ยังไม่ก่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นและเป็นแบบอย่าง” 

2) ส่วนที่ 2 : การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานได้ตั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติหน้าทีใ่นช่วงการด 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. 2561 
อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.5 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตาราง
ต่อไปนี้ 

ตัวชี วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี วัด 1 : ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์  
เป้าหมาย  
มีระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลและ 
ใช้งานได้สมบูรณ์ 

ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน 

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

ใช้งานระบบ 
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. 2561 หน่วยตรวจสอบภายในได้

จัดท าเอกสารเสนอโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ออนไลน์ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
ก าหนด TOR ฉบับสมบูรณ์ และออกแบบพัฒนาระบบ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 คะแนนผลการประเมนิ 1 คะแนน 
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ตัวชี วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี วัด 2 : ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
         ผลงานออนไลน์ 

 

เป้าหมาย  
มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลนท์ี่
มีฐานข้อมูลใช้งานได้สมบรูณ์ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมลู
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ผู้ให้ข้อมูล : ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีเอกสารระบุความต้องการในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบเพิ่มเติม 
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สอดคล้อง

กับข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ 
เช่น Directive-based Management, Dashboard 
เป็นต้น 

3. มีการทดลองใช้งานระบบ 
4. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้

งานระบบ 
5. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และน าข้อมูลจาก

ระบบเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม 
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  

 
1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสถานส่งเสริมและ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ประชุม
ร่วมกันและพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานออนไลน์ เพื่อใช้ส าหรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องให้ตอบสนองและครอบคลุมการใช้งานอย่าง
รอบด้าน เช่น Directive-based Management และ 
Dashboard เป็นต้น 

3. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการประชุมร่วมกับสถาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(MIS) เพื่อสอบทานและใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อการจัดการ (MIS)  ได้น า เสนอระบบติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน Version 1.0 และระบบ 
Directive-based Management มาประยุกต์ใช้ส าหรบั
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโดยใช้ Power-BI 

4. มีการจัดประชุมเชิ งปฏิบัติ การกับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังการชี้แจง
การบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานออนไลน์ เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์   
พ.ศ. 2561 ส าหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดจัดประชุมในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 

5. มีการน าข้อมูลจากระบบมาจัดท ารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอคณะ
ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ยังต้องพัฒนารูปแบบการรายงานผลในเชิงกราฟิก
มากข้ึน 
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ตัวชี วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

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. 2561 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 
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4.2 ข้อมูลจากรายงานการประชุม 
การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด าเนินการโดยผ่านการ

ประชุมเป็นส าคัญ โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม 11 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุม
เฉลี่ยร้อยละ 74 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 9 วันหรือ 
7 วันท าการ มีการแจ้งมติด่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 2 วันท าการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการ
ประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 2 วันท าการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 31 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 1/2561 – ครั้งที่ 
11/2561 

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

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

 
 

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


