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สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
----------------------------------  

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

 
 2. กรอบการประเมิน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 
9/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 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 และรายละเอียดอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจ 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
สามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเพ่ือให้มีการน าข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5) ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ แผน
อัตราก าลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้ง
ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร  โดยให้รวมถึงการสอบทานความ
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เหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่าง  ๆ 
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 85.50 จากคะแนน
เต็ม 100) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตารางต่อไปนี้  
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หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได้รับ 
(ร้อยละ) 

น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนถ่วงน  าหนกั 
(ร้อยละ) 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานตามที่กฎหมายก าหนด 

98.00 50 49.00 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.90 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)    
2. การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องการ

ปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน 

55.00 30 16.50 

ได้คะแนนเฉลี่ย 2.75 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)     
3. การได้รับข้อมลูสนบัสนนุจากฝ่ายเลขานกุารของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
100.00 20 20.00 

ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)    

รวมคะแนนสุทธิ 85.50 
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. 2562 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุมจ านวน 
9 ครั้ง สามารถประมวลผลการด าเนินงานจากรายงานการประชุมได้ดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการร่วมกับ
อธิการบดีปรึกษาหารือก าหนดขอบเขต วิธีการ 
ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ 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
ครึ่ งปีและรอบสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการหารือร่วมกับ
อธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในรอบครึ่งปีงบประมาณเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และรอบสิ้นปีงบประมาณเมื่อ
วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ท าได้ส าเร็จ เพราะการมี Dialog ที่ดีกับผู้บริหารและทีมท างาน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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 และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย โดยระบุในเล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งปีและรอบสิ้นปีงบประมาณ 
ส าหรับในรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ในด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยควร
ด าเนินการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของ
ทุกหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการของผู้บริหาร (2) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัด
ด าเนินงานเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ า
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ และก าหนดกรอบเวลา
ให้ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
อาทิ การจัดท าแผนระยะยาว ซึ่งรวมถึงแผนการบริหารการเงิน
ของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง การด าเนินการเรื่องที่ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เคยมีข้อสังเกตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว (3) มหาวิทยาลัยควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ด้านการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อสอบทานและให้ข้อเสนอแนะด้านการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (4) มหาวิทยาลัยควรน าระบบ 
Project-Based Management มาใช้กับหน่วยวิสาหกิจทุกแห่ง 
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบเดียวกันและเป็นประโยชน์ใน
การติดตาม และด้านระบบข้อมูล ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยควรวาง
โครงสร้างและด าเนินการให้ระบบฐานข้อมูลส าคัญที่มีอยู่แล้ว 
เช่น ระบบบุคคล เป็นต้น และระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถ
เช่ือมต่อกันได้ โดยอาจมีมาตรการและแผนการด าเนินงานที่
ชัดเจนที่จะอ านวยให้ระบบต่าง ๆ เช่ือมโยงข้อมูลเข้าหากัน และ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) มหาวิทยาลัยโดย
ผู้บริหารหน่วยงานควรมีมาตรการก ากับ ติดตาม และสอบทาน
ข้อมูลในระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ให้
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามก าหนดเวลา เพื่อให้เกิดความ
เช่ือมั่นในความถูกต้องของข้อมูลและให้รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัย
อย่างแท้จริง (3) มหาวิทยาลัยโดยหน่วยตรวจสอบภายในควร
ทบทวนแผนและเร่งด าเนินการการตรวจสอบภายในและ 
การสอบทาน โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ และด้านระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ ได้ผลการตรวจสอบและ 
การสอบทานทันต่อการประเมินผลงานในรอบปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยและสามารถเสนอมาตรการป้องกันได้ทัน
เหตุการณ์ นอกจากน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งอธิการบดี
ให้ทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและมติที่ได้จากการประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ ทุกครั้ง  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
สภามหาวิทยาลัยได้ใช้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการ
ขับเคลื่อน/ติดตามนโยบายเป็นอย่างดี  
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกให้กับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
นอกจากนี้ ในปฏิทินการประชุมทุกปี ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามฯ พบปะและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ก าหนด
ประชุมร่วมกันในวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เนื่องจาก
ความไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการจึงท าให้ต้อง
เลื่อนการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. แนะน าและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
อิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงาน
การตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบ
มีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อให้มี
การน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติ
ที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน
เป็นระยะ ๆ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในน าเสนอ และให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกครั้งในการประชุม เพื่อสามารถใช้
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและน าไปสู่การปฏิบัติที่จะช่วยลดระดับ
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) ควรปรับรูปแบบการรายงานการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อประเด็นข้อสังเกตของส านักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา (สตง.) โดยในการรายงาน
ความก้าวหน้าควรมีรายละเอียดการด าเนินการของมหาวิทยาลัย
ตามล าดับเหตุการณ์  และรายงานปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ โดยเฉพาะประเด็นข้อสังเกตที่คงค้างเป็นเวลานาน  
(2) ควรจัดท าแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยเน้นหน่วยงานสุรสัมมนาคารและหน่วยงานท่ีมี
ความเสี่ยงสูง (3) กรณีการส่งเรื่องการสอบสวนให้หน่วยงาน
ภายนอก หน่วยตรวจสอบภายในควรประสานให้มีการติดตาม
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกันกรณีการละเว้นหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ (4) ควรหารือกับนิติกรเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินการในทางกฏหมาย และจัดท ากระบวนการ
ในรูปแบบแผนภาพขั้นตอน (5) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
ทบทวนเป้าหมายตัวช้ีวัดความเสี่ยง เรื่อง การสร้างรายได้จาก
งานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในประเด็นความเสี่ยงทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย เนื่องจากงานด้านการวิจัยถือเป็นจุด
แข็งของมหาวิทยาลัย (6) ในการรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงควรให้ข้อมูลรายละเอียดผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดความเสี่ยงท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมสรุป
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อรายงานใหม้หาวิทยาลยั
ได้รับทราบ และด าเนินการแก้ไขต่อไป (7) มหาวิทยาลัยโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน ควรเร่งด าเนินการการตรวจสอบภายใน
และการสอบทานโดย เฉพาะด้ านการปฏิ บั ติ ง านทาง
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในให้ตรงตามวัตถุประสงค์และ 
ทันตามกรอบเวลา 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
หน่วยตรวจสอบภายในมีพัฒนาการดีและควรได้รับการ
สนับสนุนให้พัฒนาต่อเนื่อง 

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

คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้
ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี ้
1. รายงานผลการสอบทานโครงการระยะยาว  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) หน่วย
ตรวจสอบภายในควรจัดท ารายงานผลการสอบทานโครงการ
ระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีข้อมูลครบ
ปีงบประมาณ (12 เดือน) เพื่อให้การรายงานผลด าเนินงาน
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน (2) การติดตามประเมินผลโครงการ
ร ะยะย า วที่ บ ร ร จุ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก า รประจ า ปี ของ
มหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานโดยส่วนแผนงานอยู่แล้ว ซึ่ง
ไม่ควรด าเนินการซ้ าซ้อนกัน (3) มหาวิทยาลัยควรสร้างกลไก
ในการบริหารจัดการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูง ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ (4) การรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ .  2563 ควรรายงานผลตาม KPI ของโครงการ
ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย 

2. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) การบริหาร
จัดการของสุรสัมมนาคารควรมีผู้บริหารแบบเต็มเวลา (Full 
Time) เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและคุ้มค่ากับ
มูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน (2) มหาวิทยาลัยควรทบทวน
หรือจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) ของหน่วยวิสาหกิจ
ทุกแห่ง (3) ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedure ; SOP)  เกี่ยวกับการ
ติดตามการด าเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยก าหนดกรอบ
เวลาในการด าเนินการของหน่วยรับตรวจและกรอบเวลาใน
การติดตามของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้มีระบบแจ้ง
เตือนผู้รับผิดชอบและผู้บริหารที่ก ากับดูแลในเรื่องที่เป็น
ประเด็นข้อสังเกตก่อนครบก าหนดการด าเนินการและการ
ติดตามของหน่วยตรวจสอบภายใน (4) ควรเร่งด าเนินการให้
มหาวิทยาลัยสั่ งการทุกหน่วยงานตรวจสอบรายการ
บัญชีลูกหนี้การค้า บัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย และการใช้
ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านบริหารจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) การก าหนด
สัดส่วนค่ามาตรฐานต้นทุนการผลิตของฟาร์มมหาวิทยาลัย 
ไม่ควรก าหนดขึ้นเอง ควรเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มี  



สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส. ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  8/13 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
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 ลักษณะเดียวกันกับฟาร์มมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
อื่น ๆ (2) ควรจัดประชุมเครือข่ายการจัดการด้านฟาร์ม  
โดยเชิญทั้งผู้บริหารและผู้ปฏบิัติที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารจัดการและองค์
ความรู้ต่าง ๆ (3) มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบและวิธีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย  

4. รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านดิจิทัล มีข้อเสนอแนะ 
อาทิ  ( 1 )  ควรด า เนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (2) ควรด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 (3) ควรด าเนินการตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  (4) ตรวจสอบ
ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ อาทิ ตอบสนองได้
อย่างรวดเร็วหรือไม่ (5) การติดตามประเมินผลโครงการ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่บรรจุในแผนปฎิบัติการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานโดยส่วนแผนงานอยู่แล้วซึ่งไม่
ควรด าเนินการซ้ าซ้อนกัน (6) หน่วยตรวจสอบภายในควร
ประเมินความสามารถของหน่วยตรวจสอบภายใน ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดย
อาจด าเนินการจ้างผู้เ ช่ียวชาญจากภายนอก และ/หรือ
ด า เนินการในรูปแบบคณะท างาน โดยเชิญอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
เป็นประธานและหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่เลขานุการ 
นอกจากนี้  ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ อาทิ (1) ควรเริ่มต้นพัฒนาที่การ
ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) เนื่องจาก
บุคลากรส่วนใหญ่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความ
เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี เมื่อได้
รูปแบบที่เหมาะสมจะได้ขยายผลเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ด้านอื่น ๆ (2) ส าหรับ
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฏ  ร ะ เ บี ย บ 
(Compliance Auditing) อาจพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operation 
Procedures : SOP) และควรวางระบบในการขยายบทบาท
ของการตรวจสอบภายในไปยังหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
อื่น (3) ควรเร่งจัดท าฐานข้อมูล กฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอ และมีการ
ป้อนกลับผลการท างาน 
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6. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการแต่งตั้ ง ถอดถอน 
โยกย้ าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อ
อธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ 

มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหนง่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์   
ซึ่งได้รายงานตัว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ
มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่  
1148/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนหรือ
เทียบเท่า โดยให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่จัดท า
แผนการพัฒนาตามรูปแบบ On the job training และ Job 
Shadowing เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น
ในการด ารงต าแหน่ง และมีหน้าที่ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ 
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาที่ก าหนด รวมทั้ง
ก าหนดตัวช้ีวัดและประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการ
ด าเนินงานตามแผน และจะด าเนินการตามแผนจนถึงสิ้นเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

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

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม ในการประขุมครั้งที่ 5/2562 
เมื่ อวันที่  23 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 หลั งจากนั้นประธาน
คณะกรรมการติดตามฯ ได้น าผลประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม
ดังกล่าวหารือร่วมกับอธิการบดีเพื่อพิจารณาผลประเมินการ
ปฏิบั ติ งานและพิจารณาความดีความชอบประจ าปี ของ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการ
ติดตามฯ มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณตรงกันกับที่อธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการฯ  

คะแนนผลการประเมิน 4.90 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 าเนินการใด ๆ 

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. 2562
อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.75 จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินปรากฏในตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตัวชี วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี วัด 1 : ระบบตรวจสอบภายในออนไลน์  
เป้าหมาย  
มีระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลและ 
ใช้งานได้สมบูรณ์ 

ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีเอกสารเสนอแนวคดิเพื่อการด าเนินโครงการ 
2. มีเอกสารโครงการที่ไดร้ับการอนุมตัิ 
3. มีการจัดท า TOR ฉบับสมบูรณ ์
4. มีการพัฒนาระบบ (โดย MIS หรือจัดจ้าง) 
5. มีการทดลองใช้งานระบบ 
6. ม ีก า รประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก า ร  และ ให ้หน ่วย งาน 

ใช้งานระบบ 
7. มีการน าข้อมูลจากระบบเพื่อสรุปเสนอผู้บริหารและ

คณะกรรมการติดตามฯ 
8. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และน าข้อมูลจากระบบ

เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามฯ 
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  

 
1. หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอโครงการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบภายในออนไลน์ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ  
3 ปี พ.ศ. 2562–2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
สี่พันบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบ
ภายในได้ก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมโครงการไว้ 2 กิจกรรม
หลัก คือ 1) แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบตรวจสอบ
ออนไลน์ และ 2) การพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ 
ระบบงานของส่วนการเ งินและบัญชี ส่ วนพัสดุ  และ
ศูนย์บริการการศึกษา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
เป็นการพัฒนาระบบการตรวจสอบออนไลน์ระบบงานของ
หน่วยวิสาหกิจ 4 หน่วยงาน แต่เนื่องจากหน่วยวิสาหกิจทั้ง  
4 หน่วยงาน อยู่ระหว่างทบทวนการใช้งานระบบบริหาร
จัดการข้อมูลด้านการเงินบัญชี พัสดุ และงบประมาณ และ
อาจมีการเปลี่ยนระบบที่ ใ ช้บริหารจัดการข้อมูล จึงยัง 
ไม่สามารถก าหนดกรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในออนไลน์ได้ และไม่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เป็นคณะกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หน่วยตรวจสอบภายใน
จึงได้ส่งคืนเงินงบประมาณโครงการการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์ 

2. หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความเห็นชอบแนวทางการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์จากคณะท างาน 
ยกร่างกรอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในออนไลน์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 คะแนนผลการประเมิน 1 คะแนน 
ตัวชี วัด 2 : ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 

         ผลงานออนไลน ์
 

เป้าหมาย  
มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ที่มี
ฐานข้อมูลใช้งานได้สมบูรณ์ และเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย 

ผู้ให้ข้อมูล : ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีเอกสารระบุความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบเพิ่มเติม 
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ

ข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ เช่น 
Directive-based Management, Dashboard เป็นต้น 

3. มีการทดลองใช้งานระบบ 

 
1. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสถานส่งเสริมและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ประชุมร่วมกันและ
พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ 
เพื่อใช้ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวชี วัด/เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

4. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้หน่วยงานใช้งาน
ระบบ 

5. มีระบบการรายงานได้สมบูรณ์และน าข้อมูลจากระบบ
เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม 

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. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องให้ตอบสนอง ครอบคลุมการใช้งานอย่างรอบด้าน 
และง่ายต่อการใช้งาน เช่น Directive-based Management 
และ Dashboard เป็นต้น 

3. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีการประชุมร่วมกับสถานส่งเสริม
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อสอบทาน
และใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการประเมินผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้น าเสนอระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน Version 1.0 และระบบ 
Directive-based Management มาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมท้ังพัฒนาการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโดยใช้ Power-BI เพื่อให้เข้าถึงรายงานได้ง่ายและ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
เป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังการช้ีแจงการบันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ. 2562 ส าหรับการประเมินผลงาน มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดจัดประชุมในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

5. มีการน าข้อมูลจากระบบมาจัดท ารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปี
และรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอคณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัย  

6. ส าหรับการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั้น  
อยู่ระหว่างการด าเนินงานของสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 

 คะแนนผลการประเมิน 4.50 คะแนน 
คะแนนผลการประเมินในภาพรวม 2.75 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 าเนินการใด ๆ 

 
 
นอกจากนี้ กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 

“มหาวิทยาลัยควรรายงานความก้าวหน้าระบบตรวจสอบออนไลน์ (เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาคน/กลไก 
ผลการปฏิบัติ เป็นต้น) ให้กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทราบอย่างต่อเนื่อง” 

 
 
 
 



สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส. ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  12/13 
 

3) ส่วนที่ 3 : การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้รับข้อมูลสนับสนุนจาก 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 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 

 
4.2 ข้อมูลจากรายงานการประชุม 

การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด าเนินการโดยผ่านการ
ประชุมเป็นส าคัญ โดยในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม 9 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุม
เฉลี่ยร้อยละ 87 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 10 วัน
หรือ 8 วันท าการ มีการแจ้งมติด่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 2 วันท าการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการ
ประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 1 วันท าการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 18 นาท ี
  นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และ  
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานกลาง 
เช่น จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรายงานผลต่อ
สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง ในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
และการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามเกณฑ์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
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4.3 เอกสารเพื่อการอ้างอิงผลการด าเนินงาน 
1) รายงานสัมฤทธิ์ผลการท างานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ  
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  รายงานประจ าปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2562–ครั้งที่ 9/2562 
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
4) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.  

sut.ac.th/ouc)  และข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นต้น 
 
 

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


