
 

 
 
 

คู่มือ 
ระบบการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

 
พ.ศ.  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
 



สารบัญ 
 
เร่ือง           หน้า 

ความเป็นมา                 1 
อาํนาจ  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ        2  
และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 
 อาํนาจ              2 
 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ      3       
วตัถุประสงค ์               3 
กรอบความคิด               4 
กรอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงาน และการตรวจสอบภายใน       4 
ส่ิงท่ีคาดหวงั               7 
สาระสาํคญัของระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน        7 
ของมหาวิทยาลยั 
ขั้นตอนและตารางเวลาการปฏิบติัตามระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล       8 
การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 
การพิจารณาใหค้ะแนนผลการประเมิน           10 
ขั้นตอนและกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน       10 
ของมหาวิทยาลยั 
ขั้นตอนตามวงจรการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน       12 
ของมหาวิทยาลยั 
พนัธกิจของมหาวิทยาลยั             13 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน        14 
ของมหาวิทยาลยั 
 

 
 
 
 

 



ความเป็นมา 
 

 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  จดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  พ.ศ. 2535  มีฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  โดยมีจุดมุ่งหมายเม่ือพฒันาเต็มรูปแบบแล้วให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ี 
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)  ซ่ึงจะมีการพฒันาทั้งทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มให้มีลกัษณะ
เป็นเมืองมหาวิทยาลยั (รูปแบบ Residential University) 
 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  มีภารกิจหลกั  4  ประการ  คือ 
  1.  ผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัสูงให้มีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันา
เศรษฐกิจ  และสงัคมภาคใตข้องประเทศ 
  2.  ดาํเนินการศึกษาคน้ควา้  วิจยั  และพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการผลิต
บณัฑิตใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อความสามารถในการพ่ึงตนเอง  และการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
  3.  ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในดา้นให้คาํปรึกษา
แนะนาํ  การวิจยั  และพฒันา  การทดสอบ  การสาํรวจ  รวมทั้งการฝึกอบรม  การถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีจาํเป็น
และเหมาะสมสาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภูมิภาคและประเทศชาติ 
  4.  อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปะ  วฒันธรรม  อนัเป็นจารีตประเพณี  รวมทั้งศิลปะบริสุทธ์ิและ
ศิลปะประยกุต ์ เพื่อใหม้หาวิทยาลยัเป็นศูนยร์วมของชุมชน  และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสงัคม 
  

 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  บริหารงานในลกัษณะมุ่งให้ฝ่ายบริหารมีความ
เขม้แขง็ (STRONG EXECUTIVE)  สามารถตดัสินใจดาํเนินการตามภารกิจของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งเตม็ท่ีแต่
ตอ้งรับผิดชอบต่อสภามหาวิทยาลยัซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุม  กาํกบัดูแล  วางนโยบาย  ช้ีแนะ  สนับสนุน  และ
ติดตาม  ประเมินผลการดาํเนินงานของคณะผูบ้ริหาร  สภามหาวิทยาลยัมีเจตนารมณ์ท่ีจะใหม้หาวิทยาลยัแห่ง
น้ีดาํเนินการอย่างโปร่งใส  มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานท่ีดีสอดคลอ้งกบั
หลกัธรรมาภิบาล  จึงได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของ
มหาวิทยาลยัข้ึนคณะหน่ึง  ให้ทาํหนา้ท่ีติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของคณะผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นเคร่ืองมือของสภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ให้สามารถกาํกับดูแลมหาวิทยาลยัให้
ตอบสนองเจตนารมณ์ตามท่ีพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  พ.ศ. 2535  กาํหนด  รวมถึงให้สามารถ
สนับสนุนผูบ้ริหารให้มีเคร่ืองมือทางการบริหารจดัการท่ีดีอนัจะช่วยเสริมสร้างให้องคก์รเขม้แข็ง  มีการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ี  สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  และเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยัในท่ีสุด      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อํานาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิน 
ผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

 

สภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  ใหห้ลกัการเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดาํเนินงาน  ดงัต่อไปน้ี 

อาํนาจ 
 

  (1)   สอบทานนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  ระบบ  และวิธีปฏิบติังานของมหาวิทยาลยัท่ีมีผล 
ต่อการบริหารจัดการ  การเงิน  การบัญชี  การควบคุมภายใน  การกํากับดูแลกิจการ  และการบริหาร 
ความเส่ียง  ทั้ งน้ี  เพื่อให้ข้อสังเกต  ความเห็น  และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยในกรณีท่ีมีส่ิง 
อนัสมควรไดรั้บการแกไ้ข  ปรับปรุง  หรือพฒันา 
  (2)   กาํหนดให้หน่วยงานช้ีแจงขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร  หรือเชิญให้ผูบ้ริหาร  และ 
หรือพนักงานเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ ฯ  เพื่อช้ีแจงหรือให้ขอ้มูลดว้ยวาจาตามท่ีคณะกรรมการ ฯ 
เห็นวา่จาํเป็นและสมควร  เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ฯ  ทั้งน้ี  ใหผู้บ้ริหารและหรือ
พนกังานท่ีให้ขอ้มูลหรือไดรั้บการเชิญ  ถือเป็นหนา้ท่ีตอ้งให้ความร่วมมือ  ผูบ้ริหาร  และหรือพนกังานผูใ้ด
ละเลย  เพิกเฉย  ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย   การให้ข้อมูลท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือบิดเบือน 
ซ่อนเร้นขอ้มูลโดยเจตนา  หรือจงใจส่อไปในทางไม่สุจริต  ทาํให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลยัให ้
ถือเป็นความผดิทางวินยั 
  (3)  ทบทวน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อกําหนด  คาํสั่ง  ประกาศ  และแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  เพื่อ 
ให้มัน่ใจไดเ้สมอว่ายงัคงมีความเหมาะสม  ทนัสมยั  และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระเพียงพอ
สาํหรับการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ  ในการน้ีให้คณะกรรมการ ฯ  นาํเสนอขอ้จาํกดัและจุดอ่อนท่ีอาจมี
ต่อสภามหาวิทยาลยั เพื่อตดัสินใจแกไ้ขปรับปรุง 
  (4)   ดาํเนินการในเร่ืองต่อไปน้ีไดด้ว้ย  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 
   4.1  ใชบ้ริการท่ีปรึกษาภายนอก  เพื่อให้คาํปรึกษาแนะนาํในการปฏิบติัหนา้ท่ี
แก่หน่วยตรวจสอบภายในและหรือแก่คณะกรรมการ ฯ 
   4.2  วา่จา้งบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายใน  ในกรณีท่ี
ปริมาณงานซ่ึงตอ้งปฏิบติัมีมากเกินกว่าอตัรากาํลงัของหน่วยตรวจสอบภายในท่ีมีอยู่  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหไ้ดท้นัเวลาและเป็นผลดีแก่มหาวิทยาลยัได ้ ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นการวา่จา้งเฉพาะคราว 
  (5)   ดาํเนินการหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอย่างใดเท่าท่ีจาํเป็น  เพื่อให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามความรับผดิชอบท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี  หรือหนา้ท่ีพิเศษอ่ืนใดท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมายใหป้ฏิบติั
เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
  



 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 

  (1)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ทั้ งน้ี  ให้
คณะกรรมการ ฯ  ร่วมกบัอธิการบดีกาํหนดขอบเขต  วิธีการ  ระยะเวลา  และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยให้เสนอผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาเป็น
ประจาํทุกปี 

(2)  ให้ความเห็น  และคาํปรึกษาหารือแก่ฝ่ายบริหารในการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร 
เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกัน  หรือลดความเส่ียง  ปรับปรุงขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายใน  
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทรัพยสิ์น  และขอ้มูลสารสนเทศให้รัดกุม  มีความปลอดภัยตามกรอบ
มาตรฐานระดบัสากล 
  (3)  ให้ขอ้เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลยั  และหรืออธิการบดี  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ฯ
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกาํกบัดูแลให้การปฏิบติังานของมหาวิทยาลยัและหน่วยงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยคาํนึงถึงหลกัธรรมาภิบาล 
  (4 )  ส่งเสริมความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเท่ียงตรง  เป็นธรรม  และเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ  รวมทั้ งช่วยให้มีการ
ประสานงานระหวา่งผูบ้ริหาร  หน่วยตรวจสอบภายใน  และผูส้อบบญัชีภายนอก  เป็นไปอยา่งเหมาะสม 
  (5)  ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนงาน  และแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ  แผนอตัรากาํลงั  และแผนพฒันาความรู้  ทกัษะ  และคุณลกัษณะเฉพาะของพนกังานในสังกดั
หน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งดา้นการเงินบญัชี  การ
ปฏิบัติงาน  การบริหาร  และระบบสารสนเทศ  พร้อมทั้ งติดตามผลการปฏิบติังานตามแผนงานต่าง ๆ  
เหล่านั้น 

(6)  ให้คาํแนะนําร่วมกับอธิการบดีกาํหนดตวัช้ีวดัผลงานรายบุคคลของหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน  เพื่อเป็นเกณฑว์ดัผลการปฏิบติังาน   

(7)  พิจารณาสอบทานความเหมาะสม  เป็นธรรม  ของการแต่งตั้ง  โยกยา้ย  หวัหนา้หน่วย
ตรวจสอบภายใน  ในกรณีท่ีอธิการบดีร้องขอ 

(8)  ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 

วตัถุประสงค์ 
 

การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดาํเนินงาน  และการตรวจสอบภายใน  เป็นเคร่ืองมือทางการ
บริหารท่ีสาํคญัยิง่  มหาวิทยาลยัจึงตอ้งการนาํงานทั้งสองดา้นมาสนบัสนุนการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั
เพื่อเสริมสร้างองคก์รของมหาวิทยาลยัให้มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และเขม้แข็ง  ระบบการประเมินและ
บริหารความเส่ียงมีคุณภาพอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ สภามหาวิทยาลยัคาดหมายให้มีการเสนอความคิดเห็น   
ขอ้สังเกต  และขอ้ตรวจพบ  อนัประกอบดว้ย  ขอ้มูลตามท่ีเป็นอยูจ่ริง  เกณฑ ์ หรือส่ิงท่ีควรเป็นสาเหตุและ



ผลกระทบของปัญหา  และขอ้เสนอแนะอนัสร้างสรรค ์ เท่ียงธรรม  เป็นกลาง  ต่อสภามหาวิทยาลยั  และคณะ
ผูบ้ริหาร        
 

กรอบความคดิ 
 

  1.  การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลการดาํเนินงาน  และการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  มุ่งให้ครอบคลุมลกัษณะการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน  ทั้ง
ดา้นการปฏิบติังานและดา้นกระบวนการบริหาร (Operational and Management Performance Evaluation)  

2.  มุ่งให้มีการทาํงานร่วมกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่างคณะผูป้ระเมินและผูถู้กประเมิน  โดยใช้
ทศันคติเชิงสร้างสรรค ์ และไม่ใช่เชิงจบัผดิ 
  3.  เนน้การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานเพ่ือใหเ้กิดการปรับปรุง  และ
พฒันาระบบงานอยา่งต่อเน่ือง  โดยใหค้วามสาํคญักบัพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 
  4.  การติดตาม  ตรวจสอบ  และการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการบริหาร  จะพิจารณา
ตามคุณลกัษณะดา้น  วิสัยทศัน์  ความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความรับผิดชอบ  ความโปร่งใส  ของ 
คณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะการสนองตอบต่อการมีส่วนร่วมจากทั้ งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลยั  และใหร้วมถึงการมุ่งประเมินผลงานดา้นการบริหาร  ท่ีเนน้การประเมินคุณภาพการบริหารโดย
พิจารณาจาก  2  ประเด็นหลัก   ได้แก่   การบริหารงานในลักษณะฝ่ายบริหารท่ีเข็มแข็ง (STRONG 
EXECUTIVE)  และฝ่ายบริหารมีความสามารถ  มีความเป็นผูน้าํ  และสัมฤทธิผลการปฏิบติังานดา้นบริหาร
จดัการตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั (Result Achievements) 
  5.  การติดตาม  ตรวจสอบ  และการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน  คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานจะทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการรับขอ้มูลจากผูต้รวจสอบ
ภายนอก (EXTERNAL AUDITOR)  ซ่ึงไดแ้ก่  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และจากการตรวจสอบ
ภายใน (INTERNAL AUDITOR)  หากจาํเป็น  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน  จะทาํหน้าท่ีเป็นกลไกให้กบัสภามหาวิทยาลยั  ในลกัษณะท่ีให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early 
Warnings)  มากกวา่การรายงานความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้  
  6.  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน  จะดาํเนินไปในบรรยากาศแห่ง
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ ฯ  และฝ่ายบริหาร  ทั้งน้ีการใชข้อ้มูลในการติดตาม  ตรวจสอบ  และ 
ประเมินผลการดาํเนินงานจะตอ้งไม่เป็นภาระแก่ฝ่ายบริหารและผูป้ฏิบติั  เกินกวา่ท่ีจาํเป็น 
  

กรอบการตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดาํเนินงาน  และการตรวจสอบภายใน   
 

  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงาน  และการตรวจสอบภายใน  ของ
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   โดยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน  และการใช้
งานหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม  ตรวจสอบ  ดาํเนินการแยกไดเ้ป็น  2  รูปแบบ  ดงัน้ี
  

 



  1.  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  เป็นการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาํเนินงานในการบริหาร  และการปฏิบติัตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  เพื่อสนับสนุนการกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีสภามหาวิทยาลยักาํหนด  และสนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัมี
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง  โดยมีแนวคิดในการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินอย่าง
สร้างสรรค์  และใช้กระบวนการประเมินท่ีมีบรรยากาศของความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร (Friendly 
Relations)  คณะกรรมการ ฯ  จะใชค้วามหมายของประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความประหยดัต่อไปน้ีเป็น
แนวพิจารณา 
   ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ  มีการจดัระบบงานให้มัน่ใจไดว้่าการใช้
ทรัพยากรสําหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิต  และหรือลดตน้ทุน  อนัมีผลทาํให้มหาวิทยาลยัไดรั้บ
ผลประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
   ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ  การจดัระบบงานและวิธีปฏิบติังาน  ซ่ึงทาํ
ใหผ้ลท่ีเกิดจากการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ของมหาวิทยาลยั 
   ความประหยัด (Economy)  คือ  มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบระมดัระวงั  ไม่
สุรุ่ยสุร่าย  ฟุ่ มเฟือย  ร่ัวไหล  ซ่ึงจะส่งผลใหม้หาวิทยาลยัสามารถประหยดัตน้ทุนหรือลดการใชท้รัพยากรตํ่า
กวา่ท่ีกาํหนดไว ้ โดยยงัคงไดผ้ลงาน  หรือผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 

กรอบการปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ฯ  จะอยูใ่นแนวทางต่อไปน้ี 
   1.1  การตรวจสอบผลการดาํเนินงาน (Performance Audit)  ของมหาวิทยาลยั  ซ่ึง
เป็นการสอบทานผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลยั  ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย (Effectiveness)  มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  โดยประหยดั (Economy)  และปฏิบติัตามกฎหมาย  
และระเบียบ (Compliance)   

1 .2   การสอบทานประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลของระบบการบริหาร 
ความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยั  
   1.3  การตรวจสอบคุณภาพของการบริหาร (Management Audit)  เป็นการ 
สอบทานคุณภาพของการบริหารงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลยั  ว่ากระบวนการจัดการเก่ียวกับการ 
วางแผน  การจัดองค์การ  การจัดคนเขา้งาน  การสั่งการ  และการควบคุม  เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภารกิจของมหาวิทยาลยั  รวมทั้งเป็นไปตามหลกัการบริหารงานและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี
ดี (Good Governance)  โดยเฉพาะในดา้นความน่าเช่ือถือ  ความรับผดิชอบ  และความโปร่งใส 
   1.4  ประยุกต์วิธีการประเมินแบบสมดุล  4  มิติ (Balanced Scorecard)  ตามตวั  
ช้ีวดัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดตามพนัธกิจหลกั  ไดแ้ก่  การจดัการศึกษา  การวิจยั  การบริการวิชาการ  และการ
ทํา นุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม   โดยวิ เคราะห์จากองค์ประกอบ   4   มิ ติ   ได้แ ก่   มิ ติด้านความ 
พึงพอใจของผูไ้ดรั้บบริการจากมหาวิทยาลยั  มิติดา้นกระบวนการภายใน  มิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา   
และมิติดา้นการเงิน  โดยการพิจารณาดงัน้ี 



    1.4.1  มิติด้านความพึงพอใจของผูไ้ด้รับบริการจากมหาวิทยาลัย  ให ้
ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  พิจารณาว่ามหาวิทยาลยัไดด้าํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามพนัธกิจ 
ไดผ้ลงานมีคุณภาพเป็นท่ีพอใจของผูรั้บบริการ  และมีผลกระทบอยา่งไร 
    1.4.2  มิติดา้นกระบวนการภายใน  พิจารณาถึงคุณภาพของยทุธศาสตร์ 
แผนกลยุทธ์  กระบวนการบริหาร  กระบวนการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจว่าใช้วิธีการดําเนินงาน 
ท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดความประหยดัเพียงใด   

1.4.3  มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา  พิจารณาจากการเรียนรู้ของบุคลากรท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลาจากการดาํเนินงานตามพนัธกิจหลกั  หรือการไดรั้บการพฒันาว่ามีมากนอ้ยเพียงใด  และมี
การพฒันามหาวิทยาลยัให้เติบโตเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  และองคก์รฐานความรู้ชั้นนาํท่ีมีความเขม้แข็ง
ย ัง่ยนื  และปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
    1.4.4  มิติดา้นการเงิน  พิจารณาจากความรอบคอบในการจดัทาํงบประมาณ  
ความสอดคลอ้งระหว่างแผนงานตามงบประมาณกบัแผนกลยุทธ์  ความสามารถในการบริหารงบประมาณ  
คว ามสามารถในการหาร า ยได้นอก เห นือจ ากงบประมาณแผ่น ดิน   ประ สิท ธิภ าพในการ 
ใชเ้งินและทรัพยสิ์น  ให้เกิดประโยชน์  ดอกผล  และความมัน่คงของสถานภาพทางการเงิน  ความโปร่งใส 
และถูกตอ้ง  ของรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลยั 
 

  มิติทั้ง  4  พงึได้รับความสําคัญ ในระดับที่ทัดเทียมกนั  หรือใกล้เคียงกนั  ทั้งนี ้ เพราะมิติทั้ง
ส่ีล้วนสอดสัมพันธ์กัน  และมีความสําคัญต่อความสําเร็จ  และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
มหาวทิยาลยัทั้งส้ิน  ดังน้ัน  ไม่ว่าแต่ละมิติจะได้รับการให้คะแนนอย่างไร  ระบบการประเมินพงึต้องยึดม่ันว่า 
ในแต่ละมิติน้ัน  มหาวทิยาลยัจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ทีก่าํหนดโดยตัวของมิติน้ัน ๆ  เอง  และจะต้องไม่ถือ
คะแนนถัวเฉลีย่ของทั้งส่ีมิติเป็นเกณฑ์ผ่าน  หรือ  ไม่ผ่าน  เป็นอนัขาด 

 

  2.  การตรวจสอบภายในโดยหน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นการตรวจสอบเพ่ือใหห้ลกัประกนั
อย่างเท่ียงธรรมและการให้คาํปรึกษาอย่างเป็นอิสระ  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานของ
มหาวิทยาลยัใหดี้ข้ึน  ช่วยใหม้หาวิทยาลยับรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้ ดว้ยการประเมินและเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายในและการกาํกบัดูแลอยา่งเป็น
ระบบ  เพื่อใหส้ามารถมัน่ใจไดว้า่ 

2.1  ระบบขอ้มูลทางการเงินและบญัชี  มีความน่าเช่ือถือ  ถูกตอ้ง  และรวดเร็ว 
ทนัเวลา  มีระบบป้องกนั  และดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.2  มีการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  และตามระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวขอ้ง  รวมทั้งมีการปฏิบติัตามแผนงานหรือแผนปฏิบติังาน  และขั้นตอนปฏิบติังานตามท่ีกาํหนด 

2.3   มีการใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ  และประหยดั 
2.4   มีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 



คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน  จะใชง้านของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  เป็นเคร่ืองมือสาํคญั  ในขณะท่ีหน่วยตรวจสอบภายในจะข้ึนตรงต่ออธิการบดี  เพื่อใหผู้บ้ริหารประจาํ
สูงสุดมีเคร่ืองมือท่ีดีสาํหรับช่วยการบริหารงาน  อย่างไรก็ตาม  สภามหาวิทยาลยัจะจดัระบบการกาํกบัดูแล
งานตรวจสอบภายในใหค้ณะกรรมการและอธิการบดีร่วมกนัมีบทบาทในการส่งเสริม  และสนบัสนุนใหง้าน
ตรวจสอบภายในสามารถเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อมหาวิทยาลยั 
 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
 

1. มหาวิทยาลยัมีการดาํเนินงานและปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 
2. สภามหาวิทยาลยัสามารถกาํกบัดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. สร้างวฒันธรรมในการตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส  เป็นท่ีเขา้ใจ และ

ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
4. มหาวิทยาลยัมีแนวทางปรับปรุงและพฒันาการบริหารงาน 

 

สาระสําคญัของระบบการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 
 

  1.  เป็นระบบปฏิบติัของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน
ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  พฒันาข้ึนโดยเสนอขอรับการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  เม่ือวนัท่ี  
12  ก.ค.  2551  เพื่อมุ่งหวงัให้มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์มีกระบวนการปรับปรุงพฒันาการบริหารงานอย่าง
ต่อเน่ือง  เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  อาศัยแนวคิดในการกํากับผลงาน
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ตามพนัธกิจเป็นสําคญั  โดยให้มีการบริหารงานในลกัษณะฝ่ายบริหารท่ีเขม้แข็ง 
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วคล่องตวั  และรับผดิชอบต่อสภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
  2. ในการดาํเนินการตามระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน  จะจัดทาํ 
ขอ้หารือ (Consultations)  ต่อสภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  เพื่อขอรับนโยบายและสาระ  ตลอดจนจุดเนน้ท่ี 
สภามหาวิทยาลยัประสงคจ์ะให้ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานในแต่ละปี  พร้อมทั้ง
สนทนาปรึกษาหารือแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 
วลยัลกัษณ์กบัฝ่ายบริหาร  ทั้งน้ีจะดาํเนินการให้เสร็จก่อนเร่ิมปีงบประมาณแผ่นดิน  เม่ือไดแ้นวทางการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานแลว้  ก็จะให้ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ดาํเนินงาน
อย่างเป็นอิสระ  ซ่ึงคณะกรรมการ ฯ  จะเขา้มาประเมินผลเป็น  2  ระยะในแต่ละปี  คือ  ระยะท่ี  1  ระหว่าง
วนัท่ี  1 ตุลาคม  ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  และ  ระยะท่ี  2  ระหว่างวนัท่ี  1  เมษายน  ส้ินสุดวนัท่ี   
30  กนัยายน  
  3.  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
สําหรับรอบ  6  เดือนแรก  และรอบระยะเวลา  6  เดือนหลังของปีงบประมาณ  จะเน้นการพิจารณา
ความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนด  ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ  เพื่อกระตุน้และเร่งการดาํเนินงาน  
ตลอดจนการให้ขอ้สังเกต  ขอ้ช้ีแนะถึงแนวโนม้ในอนาคต  ตลอดจนขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินงานใน



อนาคต  การประเมินสัมฤทธิผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั  จะประเมินในรอบ  1  ปี  ซ่ึงจะเน้นการ
ประเมินความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนประจาํปี  ซ่ึงพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย
ของแผน  โดยใชต้วับ่งช้ีสาํคญั (KPI)  และจดัระดบัการบรรลุเป้าหมายเป็น  5  ระดบั  ไดแ้ก่ 
       3.1 สูงมาก 
       3.2 สูง 
       3.3 ปานกลาง หรือ  ปฏิบติัตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
       3.4 ตํ่า 
       3.5 ตํ่ามาก 
 ทั้ งน้ีสําหรับการประเมินในปีถัดไป  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน  จะกาํหนดใหมี้การประเมินเชิงเปรียบเทียบกบัผลงานของปีท่ีผา่นมาดว้ยว่า  ผลงานท่ีเกิดข้ึนในปี
ปัจจุบนัเป็นผลงานปกติ  หรือ  ดีข้ึน  ดีข้ึนมาก  ตํ่า  หรือ  ตํ่ามาก 
 เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน  สามารถนําไปสู่การปรับปรุงและ
พฒันางานอย่างต่อเน่ือง  คณะกรรมการ ฯ  จะไดน้าํเสนอผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน  โดยนาํเสนอบทวิเคราะห์ในส่ิงท่ีคน้พบพร้อมทั้งขอ้สังเกต  ขอ้ช้ีแนะ  และขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบติังาน  พร้อมทั้งนาํเสนอผลวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณประกอบ  รวมถึงสนทนาหารือผล
การติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานกับฝ่ายบริหาร  และนําเสนอผลสรุปต่อสภา
มหาวิทยาลยั  เพื่อการวินิจฉยัพิจารณา  และตดัสินใจในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ี 
  4.  ประโยชน์ของการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั 
วลยัลกัษณ์ 
   4.1  กระตุน้การดาํเนินงาน  และการปรับปรุงของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ใหเ้ป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง 
   4.2  ส่งสญัญาณเตือนในส่ิงท่ีเป็นหรือมีโอกาสท่ีจะเป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีตอ้งจดัการ
เร่งด่วน  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของมหาวิทยาลยับรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.3  สะดวกในการกาํกบัดูแลการบริหารงานมหาวิทยาลยั 
 4.4  แนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานมหาวิทยาลยั 
 4.5  ช้ีแนะปัญหาของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงควรไดรั้บการแกไ้ข 
 4.6  สร้างความโปร่งใส  ใหก้บัระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลยั 
 

ขั้นตอนและตารางเวลาการปฏิบัติตามระบบการติดตาม   ตรวจสอบ   และประเมินผล 
การดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พ.ศ. 2535  บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินงานของคณะผูบ้ริหาร  และใหมี้คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   โดยกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ



ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   และให้รายงานผลการติดตามและตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยทุก 
หกเดือน  ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยประจาํปี  ให้จัดทาํเป็นรายงานการประเมินผลงานต่อสภา
มหาวิทยาลยั   

เน่ืองจากมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ไดรั้บงบประมาณแผน่ดินในการดาํเนินงานเป็นหลกั คณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานจึงเห็นสมควรใชปี้งบประมาณแผน่ดิน  เป็นปีการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  ดงันั้น  การดาํเนินการระบบการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน  มีขั้นตอนในการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณแผน่ดิน 
(1 ตุลาคม - 30 กนัยายน)  ของทุกปี  ดงัน้ี 
 
ภายในเดือนสิงหาคม  25XX 1 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ

ดําเนินงาน  จัดทําข้อหารือและขอรับนโยบายและ
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงานจากสภามหาวิทยาลยั 

15  สิงหาคม - 14  กนัยายน  25XX 1 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน หารือกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัแนวทางและ
แผนงานการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน 

ภายในวนัท่ี  20  กนัยายน  25XX 1 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดําเนินงาน พิจารณาสรุปข้อหารือเก่ียวกับแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน 

ภายในวนัท่ี  30  กนัยายน  25XX 1 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดํา เ นินงาน  แจ้ง ฝ่ายบริหาร   และรายงานให้สภา
มหาวิทยาลยั ทราบถึงขอ้สรุปหารือในการติดตาม  และ
ประเมินผลการดาํเนินงาน 

ภายในวนัท่ี  15  พฤษภาคม  25XX 2 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน จะติดตามและตรวจสอบการดาํเนินงานของ
มหาวิทยาลยั ในรอบคร่ึงปี  โดยหารือกับฝ่ายบริหาร 
และรายงานผลการติดตามและตรวจสอบต่อสภา
มหาวิทยาลยัทราบ 

ส้ินปีงบประมาณเดือนกนัยายน  25XX 2 
(ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  25XX 2) 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงานจะมีการประเมินผลและหารือผลประเมินกบั
ฝ่ายบริหารแลว้จดัทาํรายงานการประเมิน  นาํเสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา 

 
 
 



 การพจิารณาให้คะแนนผลการประเมิน 
 

  เพ่ือความสะดวกและเป็นแบบอย่างเดียวกนั  จึงกาํหนดแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ี ไว้
ดงัน้ี 

 

 1.   ระดบัผลประเมิน  คะแนนของผลประเมินในแต่ละระดบั  เป็นดงัน้ี 
                 ผลประเมิน        คะแนนทีไ่ด้รับ 
    สูงมาก   5 
    สูง   4 
    ปานกลาง  3 
    ตํ่า   2 
    ตํ่ามาก   1 
  ดงันั้นหากคะแนนท่ีไดรั้บเท่ากบั  5  แสดงว่าผลงานสูงมากเม่ือเทียบกบัแผนท่ีกาํหนดไว ้
คะแนนรวมเฉล่ียยิง่เขา้ใกล ้ 5  กย็ิง่ดี 
  2.  เม่ือส้ินปีงบประมาณจะมีการประเมิน  โดยพิจารณาผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดันํ้ าหนกั
และเกณฑก์ารประเมินทาํการคาํนวณ  โดยเฉล่ียแบบถ่วงนํ้าหนกั 
  ถา้ไดค้ะแนนเฉล่ียอยูร่ะดบั  4.5 - 5  แสดงวา่มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์มีประสิทธิภาพสูงมาก 
  ถา้ไดค้ะแนนเฉล่ียอยูร่ะดบั  3.5 - 4.49  แสดงวา่มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์มีประสิทธิภาพสูง 

 ถา้ไดค้ะแนนเฉล่ียอยู่ระดบั  2.5 - 3.49  แสดงว่ามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์มีประสิทธิภาพ 
ปานกลาง 

 ถา้ไดค้ะแนนเฉล่ียอยูร่ะดบั  1.5 - 2.49  แสดงวา่มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์มีประสิทธิภาพตํ่า 
 ถา้ไดค้ะแนนเฉล่ียอยูร่ะดบั  1 - 1.49  แสดงวา่มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์มีประสิทธิภาพตํ่ามาก 
 

ขั้นตอนและกระบวนการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 
 

  1.  การปรึกษาหารือกับสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับทิศทางและจุดเน้นในการติดตาม 
ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
  2.  หารือกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัเป้าหมายของการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดาํเนินงานและเกณฑใ์นการประเมินผลตลอดจนแผนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน
ในระดบัคร่ึงปีงบประมาณและส้ินปีงบประมาณ 
  3.  จัดทาํบทสรุปข้อหารือเก่ียวกับแผนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดําเนินงานในรูปของคู่มือการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
วลยัลกัษณ์  พร้อมทั้งนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัและแจง้ใหฝ่้ายบริหารทราบ 
  4.  ดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
วลยัลกัษณ์  โดยรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างกวา้งขวาง  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล



การดาํเนินงาน  ดาํเนินการตามกรอบพนัธกิจ  4  ประการ  โดยพิจารณาใน  4  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ดา้นกระบวนการ ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  และดา้นการเงินและงบประมาณ 
  5. หารือกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน  
เพื่อพิจารณาปรับปรุงผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานตามท่ีคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานเห็นสมควร 
  6.  รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานต่อสภามหาวิทยาลยัใน
ค ร่ึ ง ปี งบประมาณ   จะ เ ป็นการรายงานการ ติดตามและตรวจสอบความก้า วหน้ า เ ป็นสํ าคัญ   
ส่วนส้ินปีงบประมาณ  จะเป็นรายงานการประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนตามวงจรการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 

1. หารือกับฝายบริหารกําหนดประเด็นการติดตาม

2. เสนอประเด็นการติดตามฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

3. จัดทําโปรแกรมการตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM)

4. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ให้คณะกรรมการฯ

5. ดําเนินการตามโปรแกรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

6. คณะกรรมการประชุมกับฝายบริหารพิจารณาผลการติดตาม

7. จัดทํารายงานเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย

เร่ิมวงจรฯ ใหม่

 
 
 
 
 
 

5. การดาํเนินการตามโปรแกรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 



พนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ดาํเนินการต่อ/
ขยาย 

การวเิคราะห์
แผนงาน 

การอนุมัติงบประมาณและ
การบริหารงบประมาณ 

การบริหารบุคคล การบริหารแผนงาน/ 
โครงการ 

แจกแจง วเิคราะห์ และทาํรายงาน 

สรุปสาระสําคญัลงฐานข้อมูล 

รายงานต่อสภามหาวทิยาลยั 

เกบ็รวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

รายงานประเมนิตนเอง 

ข้อมูลสถิติ เอกสาร 

แบบสังเกต 

แผนงาน 

งาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการทีจ่ะตดิตามและประเมนิ 

กาํหนดวตัถุประสงค์การตดิตามและ
ประเมนิผล และวธีิดาํเนินการ 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ตวัแปร 
 ตวัช้ีวดั 



รายงานผลการตดิตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 
 

 การรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั  เพื่อมุ่งให้
เกิดการพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  ดังนั้ น  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 
การดาํเนินงานจะแจง้ผลการประเมินในรูปบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพประกอบผลประเมินเชิงปริมาณ  รวมทั้ง
ขอ้สงัเกตและขอ้แนะนาํในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ต่อสภามหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ์ในทุกหกเดือน (ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม)  และทุกปี (ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน)  การติดตาม  
ตรวจสอบ   และประเมินผลการดําเนินงานใน  6  เ ดือนแรก   เน้นการกํากับ   ติดตาม   ตรวจสอบ 
การดาํเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลยัและแผนกลยุทธ์  โดยเสนอรายงานในลกัษณะการประเมิน
ความกา้วหนา้ (PROGRESS REPORT)  ส่วนใน 6 เดือนหลงั  เนน้การกาํกบัติดตามและประเมินความสาํเร็จ
ตามปณิธานของมหาวิทยาลยั  และเป้าหมายของแผนกลยทุธ์  โดยเสนอรายงานการประเมินผลการดาํเนินงาน
ของมหาวิทยาลยั (EVALUATION REPORT) 
 ในการรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงาน  แบ่งออกเป็น 2 ระดบั  คือ  
ในระดบัมหาวิทยาลยั เพื่อนาํสารสนเทศจากการประเมินไปใชป้รับปรุงกลยทุธ์และกลไกการดาํเนินงานตาม
พนัธกิจของมหาวิทยาลยั  และระดบัพนักงานมุ่งให้นาํคู่มือการประเมินเป็นคู่มือในการปฏิบติังาน  และนาํ
สารสนเทศจากการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล 

 


