
สํานักงานสภ

The Suranare

กา

กรอบก
ติ ดต าม
มหาวิทย
 ปร
ตรวจสอบ
 
วัตถุประ
 เพื่
คณะกร
ผลงานใน
การปฏิบั
มหาวิทย
ตรวจสอบ
พ.ศ. 255
 
วิธีการป
 1 .
คณะกรร
ในการปร
พ.ศ. 255
คณะกรร
ประจําปีง
ได้กําหนด

 
 2. 

 

 

 

 

 

ภามหาวิทยาลัยเทคโ

ee University of Tec

ารประเมินตนเ
ตรวจสอบ 

ารประเมิน
ม  ตรวจสอ
ยาลัยเทคโนโล
ระเมินปีละ 
บ และประเมนิ

ะสงค์ 
พื่อประโยชน์ใน
รมการติดตา
นรอบปีถัดไป 
บัติงานของค
ยาลัยเทคโนโ
บ ประเมินผล
51 

ระเมิน 
 รวบรวมข้อ
มการติดตาม 
ระชุมครั้งที่ 9/
55 ได้เห็
รมการติดตาม 
งบประมาณ พ
ดหัวข้อประเมนิ

1) ด้านการป
8 ข้อ 

2) ด้านการป
ติดตาม ต
ประเมินด้

นอกจากนี้ มี

 รวบรวมข้อมูล

โนโลยีสุรนารี 

chnology Council Of

เองคณะกรรมก
 และประเมินผ

ตนเองของ
อบ  และป ร
ลยีสุรนารี (ม

 1 ครั้ง โดยก
นผลงาน เป็นผู้

นการวางแผนก
าม  ตรวจสอ
 และเพื่อประ
ณะกรรมการ
ลยีสุรนารี ว่า

ลงาน และการ

อมูลจากแบบ
 ตรวจสอบ แล
/2555 เมื่อวัน
็นชอบแบบปร
 ตรวจสอบ แล
พ.ศ. 2555 แล
นรวม 24 ข้อดั
ประชุม  ประเมิ

ปฏิบัติหน้าที่ข
 ตรวจสอบ แล
ดว้ยคําถามรวม
ีคําถามปลายเปิ

ลจากรายงานก

ffice  

การติดตาม  
ผลงาน 

คณะกรรมก
ร ะ เ มิ นผล ง
ทส.) 

กรรมการติดต
ประเมิน 

การปฏิบัติงาน
บ  และประเ
เมินประสิทธิภ
รฯ ตามระเบี
าด้วยการติดต
รตรวจสอบภา

บสอบถาม   โ
ละประเมินผล
นที่ 1 พฤศจิก
ระเมินตนเอง
ละประเมินผล
ะในแบบสอบ

ดงันี ้ 
มินด้วยคําถาม

ของคณะกรรม
ละประเมินผล
ม 16 ข้อ 
ปดิรวม 1 ข้อ 

การประชุม 

 

 

การ
ง าน 

ตาม 

นของ
เมิน 
ภาพ
บียบ
ตาม 
ยใน 

 โดย
ลงาน
ายน 
ของ

ลงาน 
ถาม

มรวม 

มการ
งาน 

  

 

 
ขอค
ปร
คณ
ปร
นํา
ประ
มห
มห
 
1. 
 
 
ส่งแ
 

 

 
ติด
เทค
(คะ
ในป
โดย
(คะ
คณ
3.3

 

รายง

สํานักงาน
ความอนุเครา
ะ เมิ นผลงา

ณะกรรมการติด
ะจําปีงบประ
เสนอคณะก
ะเมินผลงาน 

ห า วิ ท ย า ลั ย แ
าวิทยาลัย สรปุ

ข้อมูลที่ได้จา
1.1 จํานวนแ
 กรรมกา

แบบสอบถามก

1.2 ความคดิ

 ผลการ
ตาม ตรวจสอ
คโนโลยี สุรน
ะแนนเฉลี่ย 3.
ประเด็นย่อย
ยรวมของคณะ
ะแนนเฉลี่ย 3
ณะกรรมการติ
38) โดยประเด็น

านประจําปีสภามหา

สภามหาวิทยา
ะห์กรรมการติ
นตอบแบบป
ดตาม ตรวจสอ
มาณ พ.ศ. 2
รรมการติดต

 และเผยแพร่ใ
แ ล ะ ร า ย ง า น
ปผลการประเมิ

กแบบสอบถ
แบบสอบถามท
รติดตาม ตรวจ
กลับมา รวม 5 

ดเห็นของกรรม

ประเมินตนเอ
บ และประเมิ
ารี ในภาพร
56 จากคะแน
ทั้ง 2 ด้านพ
กรรมการติดต
.93) และด้าน
ดตามฯ อยู่ใน
นย่อยในแต่ละ

าวิทยาลัยเทคโนโลยี

าลัยเทคโนโลยี
ติดตาม ตรวจส
ประ เมิ นตน
อบ และประเมิ
2555 เพื่อปร
ตาม  ตรวจส
ในรายงานประ
นป ร ะ จํ า ปี ข
มนิมีดังนี้ 

าม 
ที่ส่งกลับมา  
จสอบ และประ
 คน (ร้อยละ 1

มการติดตามฯ

องของคณะก
มินผลงาน มหา
วมอยู่ ในระดั
นนเต็ม 4) เมื่อ
บว่า ด้านกา
ตามฯ อยู่ในระ
นการปฏิบัติห
นระดับดี (คะแ
ะด้านสรุปได้ดงั

ยีสุรนารี 2555 

57 

ยีสุรนารีได้
สอบ และ
เอ งของ
มินผลงาน 
ระมวลผล
อบ  และ
ะจําปีของ
ข อ ง สภ า

 
เมินผลงาน

 100)  

ฯ 

กรรมการ
าวิทยาลัย
ดับดีมาก 
อพิจารณา
รประชุม
ะดับดีมาก 
หน้าที่ของ
แนนเฉลี่ย 
งนี้ 



สํานักงานสภ

The Suranare

 

1.  ด้
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

2.  ด้
ป
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

 

ภามหาวิทยาลัยเทคโ

ee University of Tec

้านการประชมุ
1 มีการกําหน

หน้าท่ีของค
2 ในการประ

รายละเอียด
ก่อนการปร

3 การดําเนิน
มีการดําเนิ
ประกอบก
ประเด็นขอ
ตามกําหนด

4 มีการแลกเป
5 มีการจัดทํา
6 มีการติดตา
7 ความเหมา

เทคโนโลยีส
8 ความพึงพอ

ของฝ่ายเลข
้านการปฏิบัติห
ระเมินผลงาน
1 สอบทานนโ

ท่ีมีผลต่อกา
ภายใน การ
ความคิดเห็
สมควรแก้ไ

2 สอบทานระ
ตามกรอบม
สภามหาวิท

3 สอบทานร
ประสิทธิผ
ข้อเสนอแน

4 สอบทานร
มหาวิทยาล
และให้ข้อคิ

5 ทบทวนข้อบ
มหาวิทยาลั
เป็นระยะอ

6 ติดตาม ตรว
ร่วมกับอธิก
ท่ีเกี่ยวข้อง
งานต่อสภา

โนโลยีสุรนารี 

chnology Council Of

ม 
นดการประชุมป
คณะกรรมการติ
ะชุมแต่ละครั้ง
ดข้อมูลท่ีเพียงพ
ระชุม 
การประชุมเป็น
นินการตามวา
การตัดสินใจ มี
องแต่ละเรื่องที่เกี
ดเวลา 
ปลี่ยนความคิดเ
ารายงานการปร
ามความคืบหน้า
ะสมเกี่ยวกับส
สนับสนุนการปร
อใจเกี่ยวกับการ
ขานุการ 
หน้าที่ของคณ

น 
โยบาย กฎ ระเ
ารบริหารจัดกา
รกํากับดูแลกิจก
ห็น และข้อเสน
ข ปรับปรุง หรอื
ะบบการควบคุม
มาตรฐานอันเป็
ทยาลัยและหรือ
ระบบการบริห
ลตามกรอบมา

นะแก่สภามหาวิ
ระบบการรักษ
ลัยให้รัดกุม มีป
คิดเห็นและข้อเส
บังคับ ระเบียบ 
ลัยเกี่ยวกับการก
ย่างน้อยปีละ 1
วจสอบและประ
การบดีกําหนดข
 โดยเสนอแผน

ามหาวิทยาลัยเป็

ffice  

ประเด็น 

ระจําปีไว้ล่วงหน
ติดตามฯ 
มีการจัดส่งวา
พอ เพื่อให้ผู้เข้า

นไปอย่างมีคุณภ
าระ มีบรรยาก
การนําเสนอข้
กี่ยวข้องเท่านั้น

เห็นในการประช
ระชุมทุกครั้ง 
ของมติท่ีประชุม
ถานที่จัดประชุ
ระชุม 
รติดต่อประสาน

ณะกรรมการติด

บียบ ระบบ แล
รด้านการเงิน ก
การ และการบริ
นอแนะแก่สภา
อพัฒนา 
มภายในของมห
ปนสากล และให
อธิการบดี 

หารความเสี่ยง
าตรฐานอันเป็
ทยาลัยและหรอื

ษาความปลอด
ประสิทธิผลตา
สนอแนะแก่สภา
 ข้อกําหนด คํา
กําหนดอํานาจห
 ครั้ง 
ะเมินผลงานขอ
ขอบเขต วิธีการ
นและผลการติด
ปน็ประจําทุกป ี

 

น้า โดยมีวาระที

าระการประชุม
าประชุมได้ศึกษ

ภาพและประสิ
กาศของการรั
ข้อมูลในรายละ
น และมีการใช้เว

ชุมอย่างกว้างขว

มในการประชุม
ชุมและการใช้สื่

งานและการอํา

ดตาม ตรวจสอ

ละวิธีปฏิบัติงาน
การบัญชี การบริ
ริหารความเสี่ยง
ามหาวิทยาลัย

หาวิทยาลัยให้รัด
ห้ข้อคิดเห็นแล

งของมหาวิทย
นสากล และใ
ออธิการบดี 
ดภัยของข้อมูล
ามกรอบมาตรฐ
ามหาวิทยาลัยแ
สั่ง ประกาศ แล

หน้าท่ีของหน่วย

องมหาวิทยาลัย 
ร ระยะเวลา แล
ดตาม ตรวจสอบ
 

รายง

ท่ีครอบคลุมกรอ

มล่วงหน้า พร้อ
ษาหรือเตรียมก

ทธิภาพ กล่าวคื
ับฟังเหตุผลเพื
ะเอียดและอยู่ใ
วลาในการประช

วางและเป็นอิส

มครั้งถัดไป 
อทัศนูปกรณ์แล

านวยความสะดว

อบ และ

นของมหาวิทยาล
ริหาร การควบค
ง เพื่อให้ข้อสังเก
ย ในกรณีท่ีมีสิ่ง

ดกุมมีประสิทธิผ
ะข้อเสนอแนะแ

ยาลัยให้รัดกุม
ห้ข้อคิดเห็นแล

ลสารสนเทศข
ฐานอันเป็นสาก
และหรืออธิการบ
ละแนวปฏิบัติข
ยตรวจสอบภายใ

 โดยปรึกษาหา ื
ละรายละเอียดอื
บและประเมินผ

านประจําปีสภามหา

คะแนนเฉ
(เต็ม 4

3.93
อบ 4.00 

อม
าร

4.00 

คือ  
พื่อ
ใน
ชุม

4.00 

ระ 4.00 
4.00 
3.60 

ละ 4.00 

วก 3.80 

3.38

ลัย
คุม
กต 
งท่ี

3.40 

ผล
แก่

3.40 

 มี
ละ

3.20 

อง
กล 
บดี 

3.20 

อง
ใน

3.25 

รือ
อื่น
ผล

3.80 

าวิทยาลัยเทคโนโลยี

ฉลี่ย 
4) 

ระด
ความคิ

3 ดีม
 ดีม

 ดีม

 ดีม

 ดีม
 ดีม
 ดีม
 ดีม

 ดีม

8 ดี

 ดี

 ดี

 ดี

 ดี

 ดี

 ดีม

ยีสุรนารี 2555 

57 

ดับ 
คิดเห็น 

าก 
าก 

าก 

าก 

าก 
าก 
าก 
าก 

าก 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

าก 



สํานักงานสภ

The Suranare

 

2.7

2.8

2.9

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

 หมายเ
  

 

ภามหาวิทยาลัยเทคโ

ee University of Tec

7 มีการหารือ
ภายใน และ

8 สอบทานรา
คุณภาพเปน็
หน่วยงานต
ปฏิบัติท่ีมีส่
ในระดับท่ีย

9 ให้ความเห็
งบประมา
คุณลักษณะ
ผลการปฏิบั

10 ให้คําปรึกษ
ตรวจสอบภ

11 ประเมินผล
รองอธิการ
ตรวจสอบ
อธิการบดี 

12 มีการประเ
ตนเองเป็นป

13 จัดทํารายง
ลักษณ์อักษ

14 จัดทํารายง
ต่อสภามห
คณะกรรมก

15 มีการส่งรา
จําเป็นเร่ง
อธิการบดีเ
ชี้แจงเหตุผ
ความเห็นแ
เหตุผลของ

16 สอบทานข้
อาจมีการก
ชอบ ซ่ึงอาจ

เหตุ ระดับประเมิน
  – 4.4

สรุปผลการ

โนโลยีสุรนารี 

chnology Council Of

อแลกเปลี่ยนค
ะผู้สอบบัญชีภา
ายงานการตรวจ
นประโยชน์และ
ต่างๆ และเพื่อให
สวนช่วยลดระดบั
ยอมรับได้ 
ห็นชอบแผนงา
าณ  แผนอัตรา
ะเฉพาะของพนั
บติังานตามแผน
ษาแนะนําในก
ภายในต่ออธิการ
ลการปฏิบัติงาน
บดีท่ีปฏิบัติหน้

บภายใน และห
 
เมินผลการปฏิบั
ประจําทุกปี 
งานรายครึ่งปีเส
ษรในเดือนพฤษภ
งานประจําปีเพื่
หาวิทยาลัย แล
การไว้ในรายงาน
ยงานผลการต
ด่วนสูงให้อธิก
เห็นว่าการสั่งก
ลให้คณะกรรมก
แตกต่าง ให้เส
อธิการบดีให้สภ
้อสรุปและหลัก
กระทําอันส่อไป
จเป็นผลให้มหา

น คะแนนเฉลี่
49 คะแนนเฉลี่

คะแนนเฉลี่
คะแนนเฉลี่
 
 
 

รประเมินตนเองของ

ffice  

ประเด็น 

วามคิดเห็นร่ว
ายนอกอย่างเหม
จสอบภายใน เพื
ะสามารถใช้ปรบั
ห้มีการนําข้อเส
บความเสี่ยงด้าน

าน และแผนก
ากําลั ง  และแ
นักงานหน่วยตร
นงานด้านต่างๆ 
การแต่งตั้ง ถอ
รบดี ในกรณีท่ีอ
นและพิจารณา
้าท่ีด้านกิจการส
หัวหน้าสํานักง

บัติงานสําหรับปี

สนอต่อสภามห
ภาคมและเดือน
อสรุปผลการป
ละเปิดเผยราย
นประจําปีของม
รวจสอบภายใน
การบดีพิจารณ
ารตามข้อเสนอ
การทราบเพื่อวิ
นอข้อตรวจพ

ภามหาวิทยาลัย
กฐานประกอบ 
ปในทางไม่สุจริ
าวิทยาลัยได้รับค
ภาพรวม 
ย  3.51 – 4.00 
ย  2.51 – 3.50 
ย  1.51 – 2.50 
ย  1.00 – 1.50 

งคณะกรรมการติดต

 

มกับผู้บริหาร 
มาะสม อย่างนอ้
พื่อให้รายงานกา
บปรุงการปฏิบติั
นอแนะที่เป็นป
นต่างๆ ของมหา

การตรวจสอบ
แผนพัฒนาคว
รวจสอบภายใน
 เหล่านั้น 
อดถอน โยกย้า
อธิการบดีร้องขอ
าความดีความช
สภามหาวิทยาล
งานสภามหาวิ

ปีท่ีผ่านมาของค

าวิทยาลัย ปีละ
นพฤศจิกายนขอ
ฏิบัติหน้าท่ีตาม
ยงานผลการป
มหาวิทยาลัย 
นเรื่องที่มีความ

ณาและสั่งการโ
อแนะอาจไม่เป็
วินิจฉัย ในกรณีท
บ ข้อเสนอแน
พิจารณา 
 ในกรณีท่ีผู้บริห
ริต หรือใช้อํานา
ความเสียหาย 

 ระดับ ดีมาก 
 ระดับ ดี  
 ระดับ พอใช้ 
 ระดับ ควรปรับป

ตาม ตรวจสอบ และป

 หน่วยตรวจสอ
อยปีละ 1 ครั้ง 
ารตรวจสอบมี
ติงานของ
ระโยชน์ไปสู่กา
าวิทยาลัยให้อยู่

ภายในประจํา
วามรู้ ทักษะแล
น พร้อมทั้งติดต

าย หัวหน้าหน่ว
อ 
ชอบประจําปีข
ลัย หัวหน้าหน่ว
วิทยาลัยร่วมกั

คณะกรรมการโด

ะ 2 ครั้ง เป็นล
องทุกป ี
มระเบียบฯ เสน
ปฏิบัติหน้าท่ีข

มสําคัญหรือควา
ดยเร็ว ในกรณี
นผลดี ให้อธิบ
ท่ีคณะกรรมกา
นะพร้อมคําชี้แ

หารหรือพนักงา
าจหน้าท่ีในทา

  
 

รุง 

ประเมินผลงาน มทส

 
คะแนนเฉ

(เต็ม 4

อบ
 

3.80 

ร

3.20 

าปี
ละ
าม

3.60 

วย 2.40 

อง 
วย
กับ

3.60 

ดย 3.80 

าย 3.80 

นอ
อง

3.75 

าม
ณีท่ี
าย
รมี
จง

2.80 

าน
งมิ

3.20 

3.56

ส. ประจําปีงบประม

ฉลี่ย 
4) 

ระด
ความคิ

 ดีม

 ดี

 ดีม

 พอ

 ดีม

 ดีม

 ดีม

 ดีม

 ดี

 ดี

6 ดีม

าณ พ.ศ. 2555 

59 

ดับ 
คิดเห็น 

าก 

ดี 

าก 

อใช้ 

าก 

าก 

าก 

าก 

ดี 

ดี 

าก 



สํานักงานสภ

The Suranare

 นอ
เพิ่มเติมดั

1) 
ปีก่อนๆ ค

2) 
ความดีค
หน้าที่ด้า
ตรวจสอบ
ร่วมกับอ
ประเมินใ

2. ข้อมลู

กา
ตรวจสอบ
ประชุมเป
ธันวาคม 
การประช
กรรมกา
เลขานุกา
ก่อนการป
มติด่วนห
รายงานก
วันทําการ

นอ
ตามหน้
มหาวิทย
ตรวจสอบ
พ.ศ. 255
ระเบียบ 
ระบบกา
มหาวิทยา
มหาวิทย
ปีงบประ
ภายในแล
ของสํานกั
 
 
 
 
 

ภามหาวิทยาลัยเทคโ

ee University of Tec

อกจากนี้ กรรม
ดงันี้   
 บางประเด็น

 ควรจะเริ่มดําเนิ
 การประเมิน
วามชอบประจ
านกิจการสภ
บภายใน และหั
ธิการบดี 
นรายละเอียดใ

ลที่ได้จากราย

ารดํา เนินงาน
บ และประเมิน
ป็นสําคัญ โด
 พ.ศ. 2555) ค
ชุมตามแผนร้อ
าร เข้ าประชุ
ารจัดส่งเอกสา
ประชุมเฉลี่ย 7
หลังการประชุ
การประชุมให้
ร และใช้เวลาป
อกจากนี้ คณ
้ าที่ แ ล ะคว า
ยาลัยเทคโนโ
บ ประเมินผล
51 และปฏิบัต
 ข้อบังคับ จา
รติดตาม ตรว
าลัยและของอ
ยาลัยปีละ  2
ะมาณ สอบท
ละการบริหารค
กงานการตรวจ

สรุปผลการ

โนโลยีสุรนารี 

chnology Council Of

มการติดตามฯ 

นที่ไม่ค่อยได้ตดิ
นนิการให้มากข
นผลการปฏิบัติ
จําปีของรองอ
ามหาวิทยาลั
ัวหน้าสํานักงาน
ยังควรปรับรู
ให้สมบูรณ์แบบ

ยงานการประ

นของคณะก
นผลงาน ดําเนิ
ยในปี พ.ศ. 2

 คณะกรรมการ
อยละ 100 (ป
มเฉลี่ ยร้ อยล
ารให้กรรมการ
7 วันหรือ 5 วัน
มเฉลี่ยภายใน
กรรมการรับร
ประชุมเฉลี่ย 2 
ะกรรมการติด
าม รั บ ผิ ด ชอ
ลยีสุรนารี ว่า

ลงาน และการ
ติตามเกณฑ์/
กหน่วยงานก
วจสอบและปร
ธิการบดี โดยร

2 ครั้ ง  ในรอ
ทานรายงานผ
ความเสี่ยง และ
จเงินแผ่นดิน (ส

รประเมินตนเองของ

ffice  

 ได้ให้ข้อเสนอ

ดตามตรวจสอ
ขึ้น 
ติงานและพิจาร
อธิการบดีที่ปฏิ
ลัย หัวหน้าหน
นสภามหาวิทย
ปแบบและวิธี
บมากขึ้นได้อกี

ชุม 

รรมการติดต
นการโดยผ่าน

 2555 (มกรา
รติดตามฯ จัดใ
ระชุม 11 ครั้ง
ละ  86  โดยฝ
รได้ศึกษาล่วงห
นทําการ มีการ
น 4 วันทําการ
รองเฉลี่ยภายใ
 ชั่วโมง 17 นา
ดตามฯ ได้ปฏิ
บต าม ร ะ เ บี
าด้วยการติดต
รตรวจสอบภา
มาตรฐานของ
ลาง เช่น จัดใ
ระเมินผลงาน
รายงานผลต่อ
อบครึ่ งปี และ
ผลการตรวจส
ะปฏิบัติตามเก
สตง.) เป็นต้น 

งคณะกรรมการติดต

 

แนะ

บใน

รณา
ฏิบัติ
น่วย
ยาลัย
ธการ
ก 

ตาม 
นการ
คม-
ให้มี
ั้ง) มี
ฝ่ าย
หน้า
รแจ้ง
ร ส่ง
ใน 3 
าที 
ฏิบัติ
บี ย บ
ตาม 
ยใน 
งกฎ 
ให้มี
ของ
สภา
ะ ส้ิน
สอบ
กณฑ์
 

เอก

คณ
เช่น
งาน
ราย
ตรว
มห
สภา

ตรว

ว่าด้
ตรว

เว็บ
sut
สุรน
 

ตาม ตรวจสอบ และป

กสารเพื่อการ
1. ร า ย ง

ณะกรรมการติด
น รายงานการ
นของมหาวิทยา
ยงานการประ
วจสอบ และ
าวิทยาลัยเทคโ
ามหาวิทยาลัย

2. รายงา
วจสอบ และปร

3. ระเบี
ด้วยการติดตาม
วจสอบภายใน 

4. การ เ
บไซต์สํานักงา
t.ac.th/ouc)  
นาร ีและข่าวร

ประเมินผลงาน มทส

อ้างอิงผลการ
ง า น สั ม ฤ ท ธิ์
ดตาม ตรวจสอ
รติดตาม ตรว
าลัยในรอบครึ่ง
เมินตนเองขอ
ประเมินผลง
โนโลยีสุรนารี 
เทคโนโลยีสุรน
านการประชุม
ระเมินผลงาน 
ยบมหาวิทยา
ม ตรวจสอบ ป
 พ.ศ. 2551 
ผยแพร่ข้ อมู
านสภามหาวิท
 ข่าวสารสภาม
ายวันของมหา

ส. ประจําปีงบประม

รดําเนินงาน 
ธิ์ ผ ล ก า ร ทํ า ง
อบ และประเม
จสอบ และป
งปีและสิ้นปีงบ
งคณะกรรมก
าน  รายงาน
  และรายงาน
นาร ีเป็นต้น 
มคณะกรรมก
 
าลัยเทคโนโล

 ประเมินผลงาน

มูล ผ่านสื่ อต่ า
ทยาลัย (http
มหาวิทยาลัยเ
าวิทยาลัย  เปน็

าณ พ.ศ. 2555 

59 

 
ง า น ข อ ง
มินผลงาน 
ระเมินผล
บประมาณ  
ารติดตาม 

นประจําปี
นประจําปี

ารติดตาม 

ลยีสุรนารี     
น และการ

างๆ  เช่น 
p://www.  
เทคโนโลยี
นต้น 

  




