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สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 
----------------------------------  

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

 
 2. กรอบการประเมิน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้รับทราบกรอบการประเมินดังกล่าว  โดยกรอบการ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมาย

ก าหนด  (น  าหนัก 50%) 
เป็นการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุม 

ส่วนที่ 2 การบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
(น  าหนัก 30%) 
เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณาจากการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้ก าหนด
เป้าหมายในแต่ละปี โดยให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและให้คะแนน และเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที่ 3 การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน (น  าหนัก 20%)   
เป็นการประเมินโดยประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พิจารณา
จากการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน 

 
3. วิธีการประเมิน 

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

1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานตามที่กฎหมายก าหนด โดย
รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน และให้คะแนนเป็นภาพรวมตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ   
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2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานพิจารณาคะแนนผลการประเมิน  
และให้ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

3) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวบรวมและประมวลผลคะแนน 

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

ผลการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 97.72 เต็ม 100) 
โดยผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 เต็ม 5) ผลการประเมินการบรรลุผลส าเร็จตาม
ความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.62 
เต็ม 5) และผลการประเมินการได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 5.00 เต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินดังปรากฏ
ในตารางต่อไปนี้  
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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 าเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

92.40 30 27.72 

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)     

3. การได้รับข้อมลูสนบัสนนุจากฝ่ายเลขานกุารของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

100.00 20 20.00 

ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)    

รวมคะแนนสุทธิ 97.72 
ระดับผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม 

 
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. 2558 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุมจ านวน 
12 ครั้ง สามารถประมวลผลการด าเนินงานจากรายงานการประชุมได้ดังนี้ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการร่วมกับอธิการบดี
ปรึกษาหารือก าหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการ
เสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามระบบและคู่มือการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยการจัดท าแผนและ
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ในรอบครึ่งปีและสิ้นปี โดยมีการหารือร่วมกับอธิการบดีและ
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขอความเห็นชอบในรอบครึ่งปีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2558 และรอบสิ้นปีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

2. ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรือ
อธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ
มหาวิ ทยาลั ยและหน่ วยงานเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดีจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย โดยระบุในเล่มรายงาน และแจ้งอธิการบดีให้ทราบ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและมติที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ ทุกครั้ง 
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

3. ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้
มี ความเป็ นอิสระ เที่ ยงตรง และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงาน
ระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะหน่วยตรวจสอบภายในในการเป็นผู้ประสานงาน
และอ านวยความสะดวกให้กับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) นอกจากนี้ ในปฏิทินการประชุมทุกปี ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามฯ พบปะและประชุมร่วมกับคณะผู้บรหิาร
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา โดยในปี พ.ศ. 2558 
ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอก ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ
ฯ โดยตรงและอย่างอิสระตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและท าความเข้าใจซึ่งกัน
และกันในการท าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  โดย สตง. ได้ ให้
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินท่ีเป็นประโยชน์ยิ่งต่อ
มหาวิทยาลัย  

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
ระดับที่ยอมรับได้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
อาจต้องให้ความส าคญัมากข้ึนกับการติดตามผลการปฏิบตัิตาม
ข้อเสนอแนะ ในกรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัตไิด้แต่ไม่ได้
รับการน าไปปฏิบตัิต้องมีเหตุผลอธิบายอย่างชัดเจน  

5. ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ แผนอัตราก าลัง และ
แผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของ
พนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้ง
ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร  โดย
ให้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น 

คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
และให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการบริหารความ เสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ผลการด าเนินงาน และ  
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

6. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่
อธิการบดีร้องขอ 

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นายกรณีย์ บุตรมีบุญ เป็นหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 
163/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
งานของผู้ ต รวจสอบภายในมีผลเกี่ ย วข้องกับงานของ
คณะกรรมการค่อนข้างมาก ในหลายองค์กรจึงมีกระบวนการที่
ให้คณะกรรมการ มี Some or major or even final say ใน
การสรรหาตัวหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ความตามหัวข้อ
ประเมินที่ 6 ควรได้รับการปรับแก้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อ
ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านกิจการสภามหาวิทยาลยั  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ร่วมกับอธิการบดี  ตามวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของ
มหาวิทยาลัย  โดยค านึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่
ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามฯ ร่ วมกับอธิการบดี ได้พิจารณา 
ผลประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปีของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานส าหรับปีที่ผ่านมาตรงกันกับที่
อธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการฯ และเห็นพ้องต้องกันที่จะให้
ก าหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีของรองอธิการบดีฝ่ ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยส าหรับใช้ในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
เพื่อให้มีเวลา ไม่เร่งรัด พึงเริ่มก าหนดวิธีการที่พึงใช้ในปีต่อๆ ไป
แต่เนิ่นๆ ไม่จ าเป็นต้องรอจนปลายปี หรือ ใกล้เวลาพิจารณา
ความดีความชอบประจ าปี 

คะแนนผลการประเมิน 5 คะแนน 
นอกจากนี ้คณะกรรมการติดตามฯ ได้ปฏิบตัิตามเกณฑ์/มาตรฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานกลาง เช่น จัด
ให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยง และปฏิบัตติามเกณฑ์ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (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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2) ส่วนที่ 2 : การบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน 

 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ตามความคาดหวังของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในช่วงการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
(ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2556–16 พ.ค. 2559) มีจ านวน 13 ตัวชี้วัด โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ย 4.62 เต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 
กิจกรรม/ตัวชี วัด 

เป้าหมาย
ปี 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

งานมุ่งเน้นและงานพัฒนา    
กิจกรรม    
1.  ให้ข้อเสนอแนะต่อการสอบทานนโยบาย กฏ 

ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ การ
ควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสีย่ง 

อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั ง 

ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน  

ตัวชี วัด    
1.1 มีการสอบทานรายงานการติ ดตาม

ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี 
1 ครั ง หน่วยตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการ

ตรวจสอบด้ านการ เ งิ น  บัญชี  เ สนอต่ อ ท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ จ านวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

1) ผลการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี สุรสัมมนาคาร 
และฟาร์มมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ ง ท่ี  
5/2558 วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

2) ผลการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2558 วันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

3) ผลการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี ส่วนการเงิน
และบัญชี และเทคโนธานี ในการประชุมครั้งท่ี 
9/2558 วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

5 

1.2 มีการสอบทานรายงานการติดตาม
ตรวจสอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2 เรื่อง หน่วยตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จ านวน 3 สัญญา เสนอต่อ ท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 
วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2558 

5 

1.3 มีการสอบทานรายงานการติดตาม
ตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ 
1.3.1 โครงการระยะยาว 

 
 
5 

โครงการ 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการสอบ
ทานโครงการระยะยาวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ จ านวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

1) รอบครึ่งปี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 วันท่ี 
22 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/2558 วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 
 
4 
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กิจกรรม/ตัวชี วัด 
เป้าหมาย
ปี 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

1.3.2 เรื่อง ท่ี นตภ.สุ่มตรวจ (ได้รับ
ความเห็นชอบจาก คกก.ติดตามฯ) 

1 เรื่อง หน่วยตรวจสอบภายในขอความเห็นชอบประเด็นการ
ตรวจสอบด้านการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เรื่อง “การใช้ประโยชน์อาคารศูนย์วิจัยมัน
ส าปะหลัง” ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งท่ี 
5/2558 วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบฯ เสนอคณะกรรมการติดตามฯ 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2559 

5 

1.4 มีการสอบทานรายงานการติ ดตาม
ตรวจสอบด้ านการปฏิบัติ ง านทาง
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

2 ครั ง หน่วยตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการติดตาม
ประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี เสนอต่อ ท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ จ านวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

1) รอบครึ่งปี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้ง
ท่ี 9/2558 วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

5 

1.5 ร้อยละของประเด็นข้อสั ง เกตจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ลดลง 

ร้อยละ 
50 

หน่วยตรวจสอบภายในยังไม่ได้รับข้อสังเกตจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากการเข้า
ตรวจสอบครั้งล่าสุด (งบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)  
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลประเด็นข้อสังเกตจาก สตง. ย้อนหลัง 
2  ปี  พ บ ว่ า  มี ป ร ะ เ ด็ น ข้ อ สั ง เ ก ต ปี ล ะ  3  ข้ อ  
คิดเป็นร้อยละ 50 

4 

กิจกรรม    
2.  ให้ข้อเสนอแนะต่อการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั ง 

ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน  

ตัวชี วัด    
2.1 มีการสอบทานรายงานการควบคุม

ภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง 
1 ครั ง หน่วยตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการสอบทาน

แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จ านวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

5 

  1) รอบครึ่งปี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 วันท่ี 22 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 

2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุมครั้งท่ี 
9/2558 วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 

กิจกรรม    
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบภายในออนไลน์ 
อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั ง 

ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน  

ตัวชี วัด    
3.1 ร้ อ ยละขอ งก า รพัฒนาระบบก า ร

ตรวจสอบภายในออนไลน์ 
ร้อยละ 70 หน่วยตรวจสอบภายในรายงานความก้าวหน้าการ

ด าเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในออนไลน์ต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 
วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผลการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ 30 

2 

กิจกรรม    
4. ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ออนไลน์ 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั ง 

ผู้ให้ข้อมูล : ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
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กิจกรรม/ตัวชี วัด 
เป้าหมาย
ปี 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวชี วัด    
4.1 ร้อยละของการพัฒนาระบบการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์
ในรูปแบบ Real Time Scorecard 

ร้อยละ 
70 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พัฒนา
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ใน
รูปแบบ Real Time Scorecard โดยได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อบันทึกข้อมูลระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานออนไลน์ ส าหรับการประเมินผลงาน มทส. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เมื่ อวัน ท่ี  16 กันยายน พ.ศ. 2558 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ประมวลข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาก
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ เสนอ
คณะกรรมการติดตามฯ และสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว ซ่ึงในภาพรวมระบบใช้งานได้ร้อยละ 90 ท้ังน้ี ยังมีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อน าเสนอรายงานในรูปแบบ 
Graphic Presentation ท้ังในเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

5 

งานประจ า    
กิจกรรม    
5. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ

แผนงาน และแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 

1 ครั ง ผู้ให้ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน  

ตัวชี วัด    
5.1 มีแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี

งบประมาณ 
1 แผน หน่วยตรวจสอบภายในเสนอขออนุมัติปรับปฏิทิน

แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
เสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
2/2558 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

5 

กิจกรรม    
6. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ

ร าย ง านก ารติ ดต าม  ตร วจสอบและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น  ม ท ส .  ใ น ร อ บ ค รึ่ ง
ปีงบประมาณ และในรอบส้ินปีงบประมาณ 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั ง 

ผู้ให้ข้อมูล : ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

ตัวชี วัด    
6.1  มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมิ นผลงาน มทส. ในรอบครึ่ ง
ปีงบประมาณ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ภายในวันท่ีก าหนดตามแผน 

1 เล่ม 
(ภายใน
วันที ่

15 พ.ค.) 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้ง
ท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติ
อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของ
ปี งบประมาณ พ .ศ .  2558  ท้ั ง น้ี  ส า นัก ง านสภา
มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์เล่มรายงาน และท าการเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 

5 

6.2  มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน มทส. ในรอบสิ้ นปี  
งบประมาณ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ภายในวันท่ีก าหนดตามแผน 

1 เล่ม 
(ภายใน
วันที ่

15 พ.ย.) 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้ง
ท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติ
อนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์
เล่มรายงาน และท าการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอก
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

5 
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กิจกรรม/ตัวชี วัด 

เป้าหมาย
ปี 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรม    
7. ประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปี
งบประมาณ 

ปีละ 1 ครั ง ผู้ให้ข้อมูล : ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

ตัวชี วัด    
7.1 ระดับผลการประ เมิ นตน เอ งขอ ง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน 

3.70 ระดับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับ 4.20 

5 

คะแนนผลการประเมิน 4.62 

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 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

คือ “ประเด็นเพ่ือใช้พิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดที่จะใช้ในรอบถัดไป :  ตัวชี้วัดแต่ละตัวที่ใช้ประเมินให้คะแนนใน
ส่วนที่ 2 ควรเน้นให้มีคุณสมบัติส าคัญ คือ สามารถสะท้อนได้จริงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามภารกิจต่างๆ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1” 

 
3) ส่วนที่ 3 : การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการ

ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 
5.00 เต็ม 5) รายละเอียดสรุปผลการประเมินดังปรากฏในตารางต่อไปนี้  

 
การได้รับข้อมูลสนับสนุนจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน คะแนน 

1. การจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือ
เตรียมการก่อนการประชุม 

5 

เกณฑ์การให้คะแนน  
- ระดับดีเยีย่ม  (5 คะแนน) :  ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด ข้อมูลถกูต้อง เพียงพอ และมกีารสรุปประเด็น

ประกอบการตัดสินใจ    
 

- ระดับดีมาก  (4 คะแนน) :  ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด และขอ้มูลถูกต้อง เพยีงพอส าหรับการตัดสินใจ  
- ระดับดี  (3 คะแนน) :  ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด และขอ้มูลเพียงพอส าหรับการตัดสินใจ   
- ระดับพอใช้  (2 คะแนน) :  ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าค่อนข้างกระชั้น และข้อมูลเพยีงพอส าหรับการตัดสินใจ   
- ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) :  ส่งเอกสารให้ล่วงหน้าค่อนข้างกระชั้น และข้อมูลไม่เพียงพอส าหรับการตัดสินใจ   

2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการอ านวยความสะดวกของฝ่ายเลขานุการ 5 
เกณฑ์การให้คะแนน  
- ระดับดีเยีย่ม  (5 คะแนน) :  มีความพึงพอใจมาก ประสานงานและอ านวยความสะดวกดี รวดเร็ว     
- ระดับดีมาก  (4 คะแนน) :  มีความพึงพอใจมาก ประสานงานและอ านวยความสะดวกดี   
- ระดับดี  (3 คะแนน) :  มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก ประสานงานและอ านวยความสะดวกค่อนข้างดี   
- ระดับพอใช้  (2 คะแนน) :  มีความพึงพอใจปานกลาง ประสานงานและอ านวยความสะดวกค่อนข้างช้า   
- ระดับต้องปรับปรุง (1 คะแนน) :  มีความพึงพอใจน้อย มีความบกพรอ่งในการประสานงาน   

คะแนนเฉลี่ย 5 



สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส. ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  10/10 
 
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ครั้งท่ี 3/2559 วันเสารท่ี์ 30 เมษายน พ.ศ. 2559  

 
4.2 ข้อมูลจากรายงานการประชุม 

การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด าเนินการโดยผ่านการ
ประชุมเป็นส าคัญ โดยในปี พ.ศ. 2558  คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม 12 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุม
เฉลี่ยร้อยละ 78 โดยฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมเฉลี่ย 8 วันหรือ 
6 วันท าการ มีการแจ้งมติด่วนหลังการประชุมเฉลี่ยภายใน 2 วันท าการนับจากวันประชุม ส่งรายงานการ
ประชุมให้กรรมการรับรองเฉลี่ยภายใน 2 วันท าการนับจากวันประชุม และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 
  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 
 

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 
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการ

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

sut.ac.th/ouc)  และข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นต้น 
 

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

 


