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2. เร่ืองท่ีคณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 65 รำยกำร 

การประชุมครั้งที่ / 
วัน-เดือน-ปี เรื่อง 

1/2563 
(ส. 15 ก.พ. 2563) 

1) ผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 - 
30 กันยำยน 2562) จำกสภำมหำวิทยำลัย 

2) ผลกำรพิจำรณำสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกสภำมหำวิทยำลัย 

3) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรของคณะท ำงำนตรวจสอบด้ำนกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอร์และระบบ
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

4) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนแบบออนไลน์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  
สุรนำรี Version 2.0 

5) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำระบบติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตของส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
นครรำชสีมำในรูปแบบ Online 

6) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
7) ขอควำมเห็นชอบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  ณ ไตรมำสที่  1 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
8) ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

มทส. ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
9) ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) สรุปผลกำรประเมินสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

2/2563 
(ส. 14 มี.ค. 2563) 

10) ผลกำรพิจำรณำสรุปผลกำรประเมินสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปี พ.ศ. 2562 จำกสภำมหำวิทยำลัย 
11) ผลกำรรับทรำบสรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

ประจ ำปี พ.ศ. 2562 จำกสภำมหำวิทยำลัย 
12) ผลกำรรับทรำบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ณ ไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 
13) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
14) ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
15) ขอควำมเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมำสที่ 2 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

3/2563 
(ส. 9 พ.ค. 2563) 

16) รำยงำนกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงิน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
17) กำรชี้แจงกรณีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่เป็นไปตำมแผน ในรอบครึ่งแรกของ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 -31 มีนำคม พ.ศ. 2563) 
18) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
19) สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันเสำร์ที่ 14 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 (วำระที่ 4.1 ขอควำมเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นใหม่ 
ณ ไตรมำสที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

20) ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในรอบ  
ครึ่งแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนำคม พ.ศ. 2563) 

21) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนบริหำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
22) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงิน บัญชี งบประมำณ ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
23) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ รอบครึ่งปีแรกของ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
24) รำยงำนผลกำรสอบทำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
25) รำยงำนผลกำรสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

4/2563 
(ส. 16 พ.ค. 2563) 

26) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
27) รำยงำนกำรสอบทำนกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของสุรสัมมนำคำร 
28) กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562-31 มีนำคม พ.ศ. 2563) 
29) รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Standard Operating Procedure : SOP) ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 
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2. เร่ืองท่ีคณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 65 รำยกำร (ต่อ) 

การประชุมครั้งที่ / 
วัน-เดือน-ปี เรื่อง 

5/2563 
(ศ. 17 ก.ค. 2563) 

30) ผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562-31 มีนำคม พ.ศ. 2563) จำกสภำมหำวิทยำลัย 

31) ผลกำรเวียนขอมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ : ขอควำมเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมำสที่ 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

32) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
33) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
34) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
35) ขอควำมเห็นชอบกำรปรับเป้ำหมำยของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เป้ำหมำยที่ 6 : กำรสร้ำงควำม

มั่นคงทำงกำรเงิน (Financial Stability)) 

6/2563 
(พฤ. 20 ส.ค. 2563) 

36) รำยงำนผลกำรพัฒนำระบบตรวจสอบภำยในออนไลน์ (Auditing Online System) 
37) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
38) ขอควำมเห็นชอบกำรปรับเป้ำหมำยของอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เป้ำหมำยที่ 6 :  กำรสร้ำงควำม

มั่นคงทำงกำรเงิน (Financial Stability)) 
39) กำรประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน กับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภำค 4 และ  

ส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครรำชสีมำ 
40) ขอควำมเห็นชอบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  ณ ไตรมำสที่  3 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
41) ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) โปรแกรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
42) แผนกำรตรวจสอบ (Audit Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
43) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงิน บัญชี และงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เทคโนธำนี และ

โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี) 
44) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำควำมดีควำมชอบของรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย  

หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดย
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลงำน (วำระลับ) 

7/2563 
(ส. 12 ก.ย. 2563) 

45) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
46) กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) โปรแกรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
47) ขอควำมเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่จะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมำส 4 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

8/2563 
(ส. 17 ต.ค. 2563) 

48) ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

49) กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน และผลกำรพิจำรณำโปรแกรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกสภำมหำวิทยำลัย 

50) ผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ณ ไตรมำสที่ 3 ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 จำกสภำมหำวิทยำลัย 

51) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
52) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
53) รำยงำนผลกำรตรวจสอบด้ำนกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศ รอบครึ่งปีหลังของปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 
54) รำยงำนผลกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนสุรวิวัฒน์ สถำนศึกษำค้นคว้ำกำรเรียน รู้วิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยีและภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
55) กำรประชุมร่วมกับอธิกำรบดีเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำควำมดีควำมชอบของรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำ

มหำวิทยำลัย หัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(วำระลับ) 

56) ขอควำมเห็นชอบแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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2. เร่ืองท่ีคณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ และการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 65 รำยกำร (ต่อ) 

การประชุมครั้งที่ / 
วัน-เดือน-ปี เรื่อง 

9/2563 
(ส. 7 พ.ย. 2563) 

57) รำยงำนผลกำรสอบทำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
58) รำยงำนผลกำรสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
59) ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562-30 กันยำยน พ.ศ. 2563) 
60) ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) กรอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 

ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
61) ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) กรอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปี  

พ.ศ. 2563 
62) ขอควำมเห็นชอบปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

10/2563 
(ส. 17 พ.ย. 2563) 

63) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
64) รำยงำนผลกำรประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกตจำกกำรประชุมร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภำค 4 และ

ส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครรำชสีมำ 
65) กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562-30 กันยำยน 
พ.ศ. 2563) 

 


