ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี พ.ศ. 2563
เดือน/ครั้งที่

วันประชุม
(เวลา)

กาหนดการส่งเอกสาร
วันส่งหัวข้อ/
เอกสารต้นเรื่อง

วันส่งเอกสาร
ให้กรรมการ

อ. 28 ม.ค. 2563

อ. 4 ก.พ. 2563

อ. 25 ก.พ. 2563

อ. 3 มี.ค. 2563

หมายเหตุ

มกราคม
กุมภาพันธ์

(ครั้งที่ 1/2563)

มีนาคม

(ครั้งที่ 2/2563)

ส. 15 ก.พ. 2563
(09.30 น.)
ส. 14 มี.ค. 2563
(09.30 น.)

เมษายน
พฤษภาคม

(ครั้งที่ 3/2563)

ส. 9 พ.ค. 2563
(09.30 น.)

อ. 21 เม.ย. 2563

อ. 28 เม.ย. 2563

รำยงำนติดตำมฯ ครึ่งปี

(ครั้งที่ 4/2563)*

ส. 16 พ.ค. 2563
(09.30 น.)

อ. 28 เม.ย. 2563

อ. 5 พ.ค. 2563

การประชุมร่วมกับ
คณะผู้บริหารฯ

ศ. 17 ก.ค. 2563
(09.30 น.)
พฤ. 20 ส.ค. 2563
(09.30 น.)
ส. 12 ก.ย. 2563
(09.30 น.)
ส. 17 ต.ค. 2563
(09.30 น.)
ส. 7 พ.ย. 2563
(09.30 น.)

จ. 29 มิ.ย. 2563

(รำยงำนติดตำมฯ ครึ่งปี)

มิถุนายน
กรกฎาคม

(ครั้งที่ 5/2563)

สิงหาคม

(ครั้งที่ 6/2563)

กันยายน

(ครั้งที่ 7/2563)*

ตุลาคม

(ครั้งที่ 8/2563)

พฤศจิกายน

(ครั้งที่ 9/2563)

(ครั้งที่ 10/2563)* ส. 14 พ.ย. 2563
(09.30 น.)

(หัวข้อ จ. 15 มิ.ย. 2563)

จ. 3 ส.ค. 2563
(หัวข้อ จ. 27 ก.ค. 2563)

จ. 24 ส.ค. 2563
(หัวข้อ จ. 17 ส.ค. 2563)

จ. 28 ก.ย. 2563
(หัวข้อ จ. 21 ก.ย. 2563)

จ. 19 ต.ค. 2563
(หัวข้อ จ. 12 ต.ค. 2563)

จ. 26 ต.ค. 2563
(หัวข้อ จ. 12 ต.ค. 2563)

ศ. 3 ก.ค. 2563
จ. 10 ส.ค. 2563

การประชุมร่วมกับ
ร่วมกับ สตง.

จ. 31 ส.ค. 2563

การประชุมร่วมกับ
คณะผู้บริหารฯ (แผนฯ)

จ. 5 ต.ค. 2563

การประชุมร่วมกับ
อธิการบดี

จ. 26 ต.ค. 2563

รำยงำนติดตำมฯ สิ้นปี

จ. 2 พ.ย. 2563

การประชุมร่วมกับ
คณะผู้บริหารฯ
(รำยงำนติดตำมฯ สื้นปี)

ธันวาคม
หมำยเหตุ :

-

* หมำยถึง กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
เวลำประชุม 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสำร หน่วยประสำนงำน มทส.-กทม. อำคำรพญำไทพลำซ่ำ
วันประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ (ดูรำยละเอียดในปฏิทินกิจกรรมหลัก)
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ได้เห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี (สสม.)

1/1

(ร่ำง)
ปฏิทินกิจกรรมหลัก การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่
วันที่-สถานที่
1/2563
เสำร์ 15 ก.พ. 2563
(09.30 น.)
หน่วยประสำนงำน
มทส.-กทม.

1) รำยงำนควำมคื บ หน้ ำ กำรติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนของมหำวิ ท ยำลั ย ตำมมติ ข อง
สภำมหำวิ ท ยำลั ย และคณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิ ท ยำลั ย ณ ไตรมำส 1
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2) ผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562) จำกสภำมหำวิทยำลัย
3) ผลกำรพิจำรณำ (ร่ำง) สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกสภำมหำวิทยำลัย
4) (ร่ำง) สรุปผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุ รนำรี
ประจำปี พ.ศ. 2562
5) (ร่ำง) สรุปผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำน ประจำปี พ.ศ. 2562
6) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
2/2563
1) ผลกำรพิจำรณำ (ร่ำง) สรุปผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัย
เสำร์ 14 มี.ค. 2563
เทคโนโลยีสุรนำรี ประจำปี พ.ศ. 2562 จำกสภำมหำวิทยำลัย
(09.30 น.)
2) ผลกำรพิจ ำรณำ (ร่ำ ง) สรุป ผลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
หน่วยประสำนงำน
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ประจำปี พ.ศ. 2562 จำกสภำมหำวิทยำลัย
มทส.-กทม.
3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
3/2563
1) (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
เสำร์ 9 พ.ค. 2563
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562-31 มี.ค. 2563)
(09.30 น.)
2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ประชุมออนไลน์ผ่ำน
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
โปรแกรม Zoom Cloud 3) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนบริหำรจัดกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
Meeting
4) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ ำนกำรเงิ น บั ญชี งบประมำณ รอบครึ่ งปี แรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
5) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ
รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
6) รำยงำนผลกำรสอบทำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี รอบครึ่งปีแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
7) รำยงำนผลกำรสอบทำนแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน รอบครึ่งปีแรก
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
4/2563
1) กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ
เสำร์ 16 พ.ค. 2563
และประเมินผลงำน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562-31
(09.30 น.)
มี.ค. 2563)
ประชุมออนไลน์ผ่ำน
2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
โปรแกรม Zoom Cloud
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
Meeting
3) รำยงำนผลกำรสอบทำนคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน (SOP)
4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

5/2563
ศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563
(09.30 น.)
หน่วยประสำนงำน
มทส.-กทม.

หมายเหตุ

เรื่อง/กิจกรรมหลัก

1) ผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. ในรอบ
ครึ่งแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562-31 มี.ค. 2563) จำกสภำมหำวิทยำลัย
2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
3) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี (สสม.)

 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(อ. 28 ม.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรให้ กก.
(อ. 4 ก.พ. 2563)

 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(อ. 25 ก.พ. 2563)

 วันส่งเอกสำรให้ กก.
(อ. 3 มี.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(อ. 21 เม.ย. 2563)

 วันส่งเอกสำรให้ กก.
(อ. 28 เม.ย. 2563)

หมายเหตุ :
ข้อ 3) - 7) รำยงำนในระบบ
ติ ดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลงำนออนไลน์
ภำยในวันที่ 7 เม.ย. 2563
และสอบทำนร่ วมกั บ
ผู้บริหำร วันที่ 23 เม.ย. 2563
 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(อ. 28 เม.ย. 2563)
 วันส่งเอกสำรให้ กก.
(อ. 5 พ.ค. 2563)
ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ำร
เพื่อนำร่ำงรำยงำนฯ เสนอ
ส ภ ำ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย
วันที่ 30 พ.ค. 2562
 เชิญหัวหน้ำหน่วยงำนร่วม
รับฟังผลร่ำงรำยงำนฯ


 วันส่งหัวข้อ

(จ. 15 มิ.ย. 2563)

 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(จ. 29 มิ.ย. 2563)

 วันส่งเอกสำรให้ กก.
(ศ. 3 ก.ค. 2563)

1/3

(ร่ำง)
ปฏิทินกิจกรรมหลัก การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่
วันที่-สถานที่

6/2563
1) กำรประชุ มร่ วมระหว่ ำงคณะกรรมกำรติ ดตำม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงำน กั บ
พฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 2563
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภำค 4 และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครรำชสีมำ
(09.30 น.)
2) รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรติดตำมมติของกรรมกำรชุดต่ำงๆ ณ ไตรมำส 3 ปีงบประมำณ
หน่วยประสำนงำน
พ.ศ. 2563
มทส.-กทม.
3) (ร่ำง) โปรแกรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
และห้องประชุมสำรนิเทศ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ (ร่ำง) กรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์
อำคำรบริหำร มทส.
กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ประจำปี
จังหวัดนครรำชสีมำ
งบประมำณ พ.ศ. 2564
4) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำควำมดีควำมชอบของรองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจ กำรสภำมหำวิทยำลัย หั ว หน้ำ สำนัก งำนสภำมหำวิทยำลัย และหั ว หน้ำ หน่ว ย
ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมกำรติ ด ตำม
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน (วำระลับ)
5) แผนกำรตรวจสอบภำยใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
6) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
7/2563
1) กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) โปรแกรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
เสำร์ 12 ก.ย. 2563
และประเมินผลงำนของ มทส. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และ (ร่ำง) กรอบกำร
(09.30 น.)
ประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
หน่วยประสำนงำน
(SUT Scorecard) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
มทส.-กทม.
2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
และห้องประชุมสำรนิเทศ
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
อำคำรบริหำร มทส.
3) แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จังหวัดนครรำชสีมำ
4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
8/2563
เสำร์ 17 ต.ค. 2563
(09.30 น.)
หน่วยประสำนงำน
มทส.-กทม.

9/2563
เสำร์ 7 พ.ย. 2563
(09.30 น.)
หน่วยประสำนงำน
มทส.-กทม.

หมายเหตุ

เรื่อง/กิจกรรมหลัก

1) ผลกำรพิจำรณำโปรแกรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ มทส. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกสภำมหำวิทยำลัย
2) กำรประชุมร่ว มกับ อธิก ำรบดีเพื่อ ประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนและพิจ ำรณำควำมดี
ควำมชอบของรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจ กำรสภำมหำวิทยำลัย หั ว หน้ำ สำนัก งำนสภำ
มหำวิทยำลัย และหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (วำระลับ)
3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
4) รำยงำนผลกำรสอบทำนคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน (SOP)
5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
1) (ร่ ำ ง) รำยงำนกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงำนของ มทส. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562-30 ก.ย. 2563)
2) (ร่ำง) กรอบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำน ประจำปี พ.ศ. 2563
3) (ร่ำง) กรอบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
ประจำปี พ.ศ. 2563
4) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
5) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงิน บัญชี งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
6) รำยงำนผลกำรสอบทำนโครงกำรตำมแผนปฏิบั ติกำรประจ ำปี ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2563
7) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรปฏิบัติงำนทำงคอมพิวเตอร์และระบบสำรสนเทศ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
8) รำยงำนผลกำรสอบทำนแผนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง และกำรควบคุ ม ภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี (สสม.)

 วันส่งหัวข้อ

(จ. 27 ก.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(จ. 3 ส.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรให้ กก.


(จ. 10 ส.ค. 2563)
ประชุมร่วมกับ สตง.

 วันส่งหัวข้อ

(จ. 17 ส.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(จ. 24 ส.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรให้ กก.
(จ. 31 ส.ค. 2563)



ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ำร
เพื่อนำแผนกำรติด ตำมฯ
เสนอสภำมหำวิทยำลั ย ฯ
วันที่ 26 ก.ย. 2563

 วันส่งหัวข้อ

(จ. 21 ก.ย. 2563)

 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(จ. 28 ก.ย. 2563)

 วันส่งเอกสำรให้ กก.


(จ. 5 ต.ค. 2563)
ประชุมร่วมกับ
อธิกำรบดี

 วันส่งหัวข้อ

(จ. 12 ต.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(จ. 19 ต.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรให้ กก.
(จ. 26 ต.ค. 2563)

หมายเหตุ :
ข้อ 5) - 8) รำยงำนในระบบ
ติ ดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลงำนออนไลน์
ภำยในวันที่ 7 ต.ค. 2563
และสอบทำนร่ วมกั บ
ผู้บริหำร วันที่ 22 ต.ค. 2563
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(ร่ำง)
ปฏิทินกิจกรรมหลัก การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่
วันที่-สถานที่

เรื่อง/กิจกรรมหลัก

10/2563
เสำร์ 14 พ.ย. 2563
(09.30 น.)
หน่วยประสำนงำน
มทส.-กทม.
และห้องประชุมสำรนิเทศ
อำคำรบริหำร มทส.
จังหวัดนครรำชสีมำ

1) กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลงำนของ มทส. ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563)
2) ปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ประจำปี
พ.ศ. 2564
3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

หมายเหตุ

 วันส่งหัวข้อ

(จ. 12 ต.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรต้นเรื่อง
(จ. 26 ต.ค. 2563)

 วันส่งเอกสำรให้ กก.
(จ. 2 พ.ย. 2563)

ประชุ ม ร่ วมกั บผู้ บริ หำร
เพื่อนำร่ำงรำยงำนฯ เสนอ
ส ภ ำ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ฯ
วันที่ 28 พ.ย. 2563
 เชิ ญหั วหน้ ำหน่ วยงำน
ร่วมรับฟังผลกำรพิจำรณำ
ร่ำงรำยงำนฯ


หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ได้เห็นชอบในกำรประชุมครัง้ ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี (สสม.)
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