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ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

เดือน/คร้ังที่ วันประชุม 
(เวลา) 

ก าหนดการส่งเอกสาร 
หมายเหตุ วันส่งหัวข้อ/ 

เอกสารต้นเร่ือง 
วันส่งเอกสาร 
ให้กรรมการ 

มกราคม     

กุมภาพันธ ์ (คร้ังท่ี 1/2564) พ. 17 ก.พ. 2564 
(13.30 น.) 

จ. 1 ก.พ. 2564 
(หัวข้อ จ. 25 ก.พ. 2564) อ. 9 ก.พ. 2564  

มีนาคม  (คร้ังท่ี 2/2564) ส. 6 มี.ค. 2564 
(09.30 น.) 

จ. 15 ก.พ. 2564 
(หัวข้อ จ. 8 ก.พ. 2564) อ. 23 ก.พ. 2564  

เมษายน     

พฤษภาคม (คร้ังท่ี 3/2564) 
ส. 8 พ.ค. 2564 

(09.30 น.) 
จ. 19 เม.ย. 2564 

(หัวข้อ จ. 12 เม.ย. 2564) อ. 27 เม.ย. 2564 รำยงำนติดตำมฯ ครึ่งปี 

 (คร้ังที่ 4/2564)* ส. 15 พ.ค. 2564 
(09.30 น.) 

จ. 26 เม.ย. 2564 
(หัวข้อ จ. 12 เม.ย. 2564) อ. 4 พ.ค. 2564 

การประชุมร่วมกับ 
คณะผู้บริหารฯ  

(รำยงำนติดตำมฯ ครึ่งปี) 

มิถุนายน (คร้ังท่ี 5/2564) 
ส. 5 มิ.ย. 2564 

(09.30 น.) 
พ. 19 พ.ค. 2564 

(หัวข้อ จ. 17 พ.ค. 2564) อ. 25 พ.ค. 2564  

กรกฎาคม  (คร้ังท่ี 6/2564) อ. 20 ก.ค. 2564 
(09.30 น.) 

พฤ. 1 ก.ค. 2564 
(หัวข้อ จ. 21 มิ.ย. 2564) ศ. 9 ก.ค. 2564  

สิงหาคม (คร้ังท่ี 7/2564) ส. 21 ส.ค. 2564 
(09.30 น.) 

จ. 2 ส.ค. 2564 
(หัวข้อ จ. 26 ก.ค. 2564) อ. 10 ส.ค. 2564  

กันยายน  (คร้ังท่ี 8/2564) ส. 18 ก.ย. 2564 
(09.30 น.) 

จ. 23 ส.ค. 2564 
(หัวข้อ จ. 16 ส.ค. 2564) อ. 7 ก.ย. 2564 การประชุมร่วมกับ

อธิการบด ี

ตุลาคม (คร้ังท่ี 9/2564)* พฤ. 7 ต.ค. 2564 
(13.30 น.) 

จ. 20 ก.ย. 2564 
(หัวข้อ จ. 13 ก.ย. 2564) จ. 27 ก.ย. 2564 

การประชุมร่วมกับ 
คณะผู้บริหารฯ 
(แผนติดตำมฯ) 

พฤศจิกายน (คร้ังท่ี 10/2564) ส. 6 พ.ย. 2564 
(09.30 น.) 

จ. 18 ต.ค. 2564 
(หัวข้อ จ. 11 ต.ค. 2564) อ. 26 ต.ค. 2564 รำยงำนติดตำมฯ สิ้นปี 

 (คร้ังที่ 11/2564)* ส. 13 พ.ย. 2564 
(09.30 น.) 

จ. 25 ต.ค. 2564 
(หัวข้อ จ. 11 ต.ค. 2564) อ. 2 พ.ย. 2564 

การประชุมร่วมกับ 
คณะผู้บริหารฯ  

(รำยงำนติดตำมฯ สื้นปี) 

ธันวาคม     
 

หมายเหต ุ: -  * หมำยถึง  กำรประชุมร่วมกบัคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี 
   -  เวลำประชุม 09.30 น. ณ หอ้งประชมุพจนสำร หนว่ยประสำนงำน มทส.-กทม. อำคำรพญำไทพลำซ่ำ 
   -  วันประชุมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ (ดูรำยละเอียดในปฏิทินกิจกรรมหลัก) 

-  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนได้เห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลงำนได้เห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และ 
กำรประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

ฉบับปรับปรุง 



ปฏิทินกิจกรรมหลักการประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
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ครั้งที่ 
วันที่-สถานที ่

เรื่อง/กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 

1/2564 
พุธ 17 ก.พ. 2564 

(13.30 น.) 
ประชุมออนไลน์ผ่ำน

โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting   

1) ผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยำยน พ.ศ. 2563) จำกสภำ
มหำวิทยำลัย 

2) ผลกำรเวียนขอมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ : ขอควำมเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะที่จะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

3) ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำรติดตำม
และประเมินผลงำน พ.ศ. 2564 

4) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 25 ม.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(จ. 1 ก.พ. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(อ. 9 ก.พ. 2564) 
 

2/2564 
เสำร ์6 มี.ค. 2564 

(09.30 น.) 
หน่วยประสำนงำน  

มทส.-กทม. 
และประชุมออนไลน์ผ่ำน
โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting   

1) รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมมติของ 
สภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัย ณ ไตรมำส 1 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2) ผลกำรพิจำรณำ (ร่ำง) สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกสภำมหำวิทยำลัย 

3) (ร่ำง) สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

4) (ร่ำง) สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน 
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

6) รำยงำนผลกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน บัญชี งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ตรวจสอบเฉพำะกิจ) 

7) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงิน บัญชี งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 (ส่วนกำรเงินและบัญชี) 

8) รำยงำนผลกำรสอบทำนคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน (SOP) (ส่วนกำรเงินและบัญชี) 
9) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 8 ก.พ. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(จ. 15 ก.พ. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(อ. 23 ก.พ. 2564) 

3/2564 
เสำร ์8 พ.ค. 2564 

(09.30 น.) 
ประชุมออนไลน์ผ่ำน

โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting 

1) (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. ในรอบครึ่งแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563-31 มี.ค. 2564) 

2) ผลกำรรับทรำบสรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จำกสภำมหำวิทยำลัย 

3) ผลกำรรับทรำบรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
ณ ไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำกสภำมหำวิทยำลัย 

4) ผลกำรพิจำรณำระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วยกำรติดตำมและ
ประเมินผลงำน พ.ศ. 2564 จำกสภำมหำวิทยำลัย 

5) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 12 เม.ย. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(จ. 19 เม.ย. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(อ. 27 เม.ย. 2564) 

4/2564 
เสำร ์15 พ.ค. 2564 

(09.30 น.) 
ประชุมออนไลน์ผ่ำน

โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting   

1) กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำน มทส. ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563-31 มี.ค. 2564) 

2) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

หมำยเหตุ : (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำมฯ เสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ ครั้งที่ 4/2564 วันเสำร์ที่ 29 
พฤษภำคม พ.ศ. 2564 โดยส่งเอกสำรต้นเรื่องวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2564/ 
ส่งแฟ้ม วันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2564  

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 12 เม.ย. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(จ. 26 เม.ย. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(อ. 4 พ.ค. 2564) 
  ประชุมร่วมกับผู้บริหำร

เพื่อน ำร่ำงรำยงำนฯ เสนอ
ส ภ ำ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย 
วันที่ 29 พ.ค. 2564 

  เชิญหัวหน้ำหน่วยงำนร่วม
รับฟังผลร่ำงรำยงำนฯ 

5/2564 
เสำร ์5 ม.ิย. 2564 

(09.30 น.) 
ประชุมออนไลน์ผ่ำน

โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting 

1) ขอหำรือเร่ืองรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลงำนเชิงคุณภำพ 
2) ขอหำรือเรื่องขั้นตอนกำรติดตำมผลด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมมติของสภำ

มหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรประจ ำสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
3) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 17 พ.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(พ. 19 พ.ค. 2564)  
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(อ. 25 พ.ค. 2564) 
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ครั้งที่ 
วันที่-สถานที ่

เรื่อง/กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 

6/2564 
อังคำรที ่20 ก.ค. 2564 

(09.30 น.) 
หน่วยประสำนงำน  

มทส.-กทม. 
และประชุมออนไลน์ผ่ำน
โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting   

1) ขอน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเป้ำหมำยของอธิกำรบดี เป้ำหมำยที่ 1 : ผลกำรจัด
อันดับโดย THE World University Rankings 

2) ผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน มทส. ในรอบ  
ครึ่งแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563-31 มี.ค. 2564) จำกสภำมหำวิทยำลัย 

3) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 21 มิ.ย. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(พฤ. 1 ก.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(ศ. 9 ก.ค. 2564)  
 

7/2564 
เสำร์ที ่21 ส.ค. 2564 

(09.30 น.) 
หน่วยประสำนงำน  

มทส.-กทม. 
และประชุมออนไลน์ผ่ำน
โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting   
 

1) รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรติดตำมมติของกรรมกำรชุดต่ำง  ๆ ณ ไตรมำส 3 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำควำมดีควำมชอบของรองอธิกำรบดีฝ่ำย
กิจกำรสภำมหำวิทยำลัย และหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวทิยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลงำน (วำระลับ) 

3) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 26 ก.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(จ. 2 ส.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(อ. 10 ส.ค. 2564)  
 

8/2564 
เสำร ์18 ก.ย. 2564 

(09.30 น.) 
หน่วยประสำนงำน 

มทส.-กทม. 
และประชุมออนไลน์ผ่ำน
โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting   

1) (ร่ำง) โปรแกรมกำรติดตำมและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 และ (ร่ำง) กรอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมิน 
ผลงำนของมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (SUT Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

2) กำรประชุมร่วมกับอธิกำรบดีเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบของรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย และหัวหน้ำส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (วำระลับ) 

3) ผลกำรเวียนขอมติคณะกรรมกำรติดตำมฯ : ขอควำมเห็นชอบประเด็นข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะที่จะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นใหม่ ณ ไตรมำสที่ 4 ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

4) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 16 ส.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(จ. 23 ส.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(อ. 7 ก.ย. 2564) 
  ประชุมร่วมกับอธิกำรบดี 
 

9/2564 
พฤหัสบดี 7 ต.ค. 2564 

(13.30 น.) 
หน่วยประสำนงำน 

มทส.-กทม. 
และห้องประชุมสำรนิเทศ 

อำคำรบริหำร มทส. 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

และประชุมออนไลน์ผ่ำน
โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting   

1) กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) โปรแกรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลงำนของ มทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และ (ร่ำง) กรอบกำร
ประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
(SUT Scorecard) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

2) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
หมำยเหตุ : (ร่ำง) โปรแกรมกำรติดตำมฯ เสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ ครั้งที่ 9/2564 วันเสำร์ที่ 

30 ตุลำคม พ.ศ. 2564 โดยส่งเอกสำรต้นเรื่องวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2564/ 
ส่งแฟ้ม วันที่ 20 ตุลำคม  พ.ศ. 2564 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 13 ก.ย. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(จ. 20 ก.ย. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(จ. 27 ก.ย. 2564) 
  ประชุมร่วมกับผู้บริหำร

เพื่อน ำแผนกำรติดตำมฯ 
เสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ
วันที่ 30 ต.ค. 2564 

10/2564 
เสำร ์6 พ.ย. 2564 

(09.30 น.) 
หน่วยประสำนงำน 

มทส.-กทม. 
และประชุมออนไลน์ผ่ำน
โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting   

1) (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลงำนของ มทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(1 ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564) 

2) (ร่ำง) กรอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลงำน 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

3) (ร่ำง) กรอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

4) ผลกำรพิจำรณำโปรแกรมกำรติดตำมและประเมินผลงำนของ มทส. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จำกสภำมหำวิทยำลัย 

5) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 11 ต.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(จ. 18 ต.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(อ. 26 ต.ค. 2564) 

 
 

  



ปฏิทินกิจกรรมหลักการประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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ครั้งที่ 
วันที่-สถานที ่

เรื่อง/กิจกรรมหลัก หมายเหตุ 

11/2564 
เสำร ์13 พ.ย. 2564 

(09.30 น.) 
หน่วยประสำนงำน 

มทส.-กทม. 
และห้องประชุมสำรนิเทศ 

อำคำรบริหำร มทส. 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

และประชุมออนไลน์ผ่ำน
โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting   

1) กำรประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลงำน
ของ มทส. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563-30 ก.ย. 2564) 

2) ปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
3) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
หมำยเหตุ : (ร่ำง) รำยงำนกำรติดตำมฯ เสนอสภำมหำวิทยำลัยฯ ครั้งที่ 10/2564 วันเสำร์ที่ 

27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 โดยส่งเอกสำรต้นเรื่องวันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564/
ส่งแฟ้ม วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

 วันส่งหัวข้อ 
   (จ. 11 ต.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรต้นเร่ือง  

(จ. 25 ต.ค. 2564) 
 วันส่งเอกสำรให้ กก. 

(อ. 2 พ.ย. 2564) 
  ประชุมร่วมกับผู้บริหำร
 เพื่อน ำร่ำงรำยงำนฯ เสนอ
 ส ภ ำ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ฯ 
    วันที่ 27 พ.ย. 2564 
 เชิ ญหั วหน้ ำหน่ วยงำน 
 ร่วมรับฟังผลกำรพิจำรณำ
 ร่ำงรำยงำนฯ 

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนได้เห็นชอบในกำรประชุมคร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลงำนได้เห็นชอบในกำรประชุมคร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และ 
กำรประชุมคร้ังที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2564 
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