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สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
--------------------------------------------------- 

 
กรอบการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
  ประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เป็นผู้ประเมิน 
 
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนางาน การวางแผนการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป และการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
 
วิธีการประเมิน 

1. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม   
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานได้ประเมินตนเองตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใช้แบบสอบถามเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีการปรับเพ่ิม
ข้อความให้สอดคล้องกับการด าเนินงานและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 3 กลุ่ม  
(มี/ด าเนินการแล้ว, ไม่มี/ยังไม่ด าเนินการ, ไม่แสดงความคิดเห็น) ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้เห็นชอบแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว 
โดยในแบบสอบถามได้ก าหนดหัวข้อประเมินจ านวน 26 ข้อ และมีค าถามปลายเปิดจ านวน 1 ข้อ  

2. รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ขอความอนุเคราะห์กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือประมวลผลน าเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และ
เผยแพร่ในรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยและรายงานประจ าปีของสภามหาวิทยาลัย สรุปผลการประเมินมี
ดังนี้ 
 
1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 1.1 จ านวนแบบสอบถามที่ส่งกลับมา  
  กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานส่งแบบสอบถามกลับมา รวม 5 คน (ร้อยละ 100)  
 
 1.2 ความคิดเห็นของกรรมการติดตามฯ 
  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยสรุปประเด็นที่ประเมินมีจ านวน 26 ประเด็น มีหรือด าเนินการแล้ว จ านวน 15 ประเด็น 
(ร้อยละ 58) และอยู่ระหว่างด าเนินการหรือด าเนินการบางส่วน จ านวน 11 ประเด็น (ร้อยละ 42) ข้อมูลผลการ
ประเมินประเด็นที่มีหรือด าเนินการแล้ว ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปรากฏใน
แผนภาพที่ 1  
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แผนภาพที่ 1 : ผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินที่มีหรือด าเนินการแล้วของคณะกรรมการติดตามฯ 
 
หมายเหตุ 
ประเด็นที่ 1 : คณะกรรมการฯ มีการก าหนดเป้าหมายและประเด็นในการด าเนินงานที่ชัดเจนหรือไม่ 
ประเด็นที่ 2 : คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน  
  พ.ศ. 2551 ได้ครบถ้วนหรือไม่ 
ประเด็นที่ 3 : ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
ประเด็นที่ 4 : ผลจากการสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานทาง  
  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)  กรณีพบข้อบกพร่อง มีการน าไปสู่การแก้ไขหรือไม่ 
ประเด็นที่ 5 : คณะกรรมการฯ มีการประสานกับหน่วยรับตรวจหรือได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อมูล ข้อคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูล
  ครบถ้วนหรือไม่ 
ประเด็นที่ 6 : คณะกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการฯ ดีหรือไม่ เพียงใด 

 
 โดยแต่ละประเด็นมีผลการประเมินดังนี้ 

ประเด็น 

มี/
ด าเนิน 
การแล้ว 
(ร้อยละ) 

ไม่มี/ยัง
ไม่ด าเนิน 

การ  
(ร้อยละ) 

ไม่แสดง
ความเห็น  

 
(ร้อยละ) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการฯ มีการก าหนดเป้าหมายและประเด็นในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนหรือไม่ 

90 10 -  

1.1 งานมุ่งเน้นและงานพัฒนา  80 20 -  
1.2 งานประจ า  100 - -  

2. คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ มทส.  
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ได้ครบถ้วนหรือไม่ 

89 8 3  

2.1 สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การก ากับ
ดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อสังเกต 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ใน
กรณีท่ีมีส่ิงท่ีสมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา 

100 - -  

 

90 89 90

75

60

100

0

20

40

60

80

100

ประเด็นท่ี 1 ประเด็นท่ี 2 ประเด็นท่ี 3 ประเด็นท่ี 4 ประเด็นท่ี 5 ประเด็นท่ี 6 ประเด็นค าถาม 

ร้อยละ 



สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

The Suranaree University of Technology Council Office                                                                                          page 3 / 5 

ประเด็น 

มี/
ด าเนิน 
การแล้ว 
(ร้อยละ) 

ไม่มี/ยัง
ไม่ด าเนิน 

การ  
(ร้อยละ) 

ไม่แสดง
ความเห็น  

 
(ร้อยละ) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้
รัดกุมมีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล 
และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย
และหรืออธิการบดี 

100 - - - น่าจะยังไม่ถึงระดับมาตรฐาน  
  อันเป็นสากล เช่น COSO 
 
  

2.3 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ให้รัดกุม มีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเป็น
สากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภา
มหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี 

60 20 20 - ยังมิได้ด าเนินการเชิงระบบ  
  อย่างเต็มรูป 

2.4 สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิผลตาม
กรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี 

40 40 20  

2.5 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง ประกาศ 
และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนด
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

80 20 -  

2.6 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
โดยปรึกษาหารือร่วมกับอธิการบดีก าหนดขอบเขต 
วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดย
เสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 

100 - -  

2.7 มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร 
หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่าง
เหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

100 - -  

2.8 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงาน
การตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และ
เพื่อให้มีการน าข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีมีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

80 20 - - ยังท าให้ดีขึ้นได้หากด าเนินการ 
  ตามข้อ 2.3 แล้ว 

2.9 ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ แผนอัตราก าลัง และ
แผนพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของ
พนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่าน้ัน 

100 - -  

2.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีของรองอธิการบดีท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ร่วมกับอธิการบดี 

100 - -  

2.11 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับปีท่ีผ่านมาของ
คณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจ าทุกปี 

100 - -  

2.12 จัดท ารายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคม
และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

100 - -  



สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

The Suranaree University of Technology Council Office                                                                                          page 4 / 5 

ประเด็น 

มี/
ด าเนิน 
การแล้ว 
(ร้อยละ) 

ไม่มี/ยัง
ไม่ด าเนิน 

การ  
(ร้อยละ) 

ไม่แสดง
ความเห็น  

 
(ร้อยละ) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

2.13 จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามระเบียบฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเปิดเผย
รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการไว้ใน
รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

100 - -  

3. ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วน 
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ 

90 10 -  

3.1 ด้านการติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 100 - - ทีมงานฝ่ายเลขาฯ เข้มแข็งมาก
และช่วยได้ดี 

3.2 ด้านการสอบทานการตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชี 
การจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
ทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) 

80 20 -  

4. ผลจากการสอบทานด้านการตรวจสอบภายใน กรณีพบ
ข้อบกพร่อง มีการน าไปสู่การแก้ไขหรือไม่ 

75 - 25  

4.1 ด้านการเงิน บัญช ี 80 - 20  
4.2 ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 80 - 20  
4.3 ด้านการบริหารจัดการ 80 - 20  
4.4 ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศ 
60 - 40  

5. คณะกรรมการฯ มีการประสานกับหน่วยรับตรวจหรือ
ได้ รับข้อมูลเพิ่ม เติม ในประเด็นต่างๆ เช่น ข้อมูล 
ข้อคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ 

60 40 - ท าผ่านทีมงานฝ่ายเลขาฯ 

6. คณะกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการฯ  
ดีหรือไม่ เพียงใด 

100 - -  

6.1 ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดส่งวาระการประชุม
ล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลท่ีเพียงพอ เพื่อให้ผู้
เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม 

100 - - ท าได้อย่างดีเยี่ยม Perfect 

6.2 มีการติดตามความคืบหน้าของมติท่ีประชุมในการ
ประชุมครั้งถัดไป 

100 - - ท าได้อย่างดีเยี่ยม Perfect 

6.3 มีการจัดสถานท่ีประชุม การใช้สื่อทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยีสนับสนุนการประชุมอย่างเหมาะสม 

100 - - ท าได้อย่างดีเยี่ยม Perfect 

6.4 มีการติดต่อประสานงานและการอ านวยความสะดวก
ของฝ่ายเลขานุการ 

100 - - ท าได้อย่างดีเยี่ยม Perfect 

 
  นอกจากนี ้กรรมการติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้   

1) คณะกรรมการติดตามฯ อาจท าหน้าที่ได้ดีขึ้นหากมีการ “ลงพ้ืนที่” เพ่ือได้สัมผัสและเห็นสถานที่
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ตามสภาพที่เป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหาร/
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งหากท าได้เป็นครั้งคราวปีละ 1-2 ครั้ง น่าจะดีมาก 

2) หน่วยตรวจสอบภายในควรมีเครื่องมือช่วยเพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ให้มากข้ึน และเข้มแข็งขึ้น 
3) ข้อท้วงติงของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยหลักการควรเป็นข้อท้วงติงของหน่วย

ตรวจสอบภายใน และด าเนินการแก้ไขก่อนที่ สตง. จะด าเนินการ 
4) ทุกประเด็นได้พูดคุยกันเป็นอย่างดีในการประชุม 
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2. ข้อมูลจากรายงานการประชุม 
  การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด าเนินการโดยผ่านการ
ประชุมเป็นส าคัญ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม พ.ศ. 2556-กันยายน พ.ศ. 2557) คณะกรรมการ
ติดตามฯ มีการประชุมตามแผนร้อยละ 100 (ประชุม 11 ครั้ง) มีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 80 โดยฝ่าย
เลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 8 วันหรือ 6 วันท าการ มีการแจ้ง
มติด่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 3 วันท าการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรอง
เฉลี่ยภายใน 2 วันท าการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 38 นาท ี
  นอกจากนี้  คณะกรรมการติดตามฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน  
พ.ศ. 2551 และปฏิบัติตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานกลาง เช่น จัดให้มีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี โดยรายงานผลต่อ 
สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง ในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและ
การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามเกณฑ์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 
เอกสารเพื่อการอ้างอิงผลการด าเนินงาน 

1. รายงานสัมฤทธิ์ผลการท างานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เช่น 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ  
รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  รายงานประจ าปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานการประชุมร่วม
สภามหาวิทยาลัย (Retreat) เป็นต้น 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
4. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย (http://www.  

sut.ac.th/ouc)  ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และข่าวรายวันของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 
 


