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ความเป็ นมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มีฐานะ
เป็ นมหาวิ ท ยาลัย ในกํา กับ ของรั ฐ โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเมื่ อ พัฒ นาเต็ม รู ป แบบแล้ว ให้ เ ป็ นมหาวิ ท ยาลัย ที่
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ซึ่ งจะมีการพัฒนาทั้งทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อมให้มีลกั ษณะ
เป็ นเมืองมหาวิทยาลัย (รู ปแบบ Residential University)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสู งให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมภาคใต้ของประเทศ
2. ดําเนินการศึกษาค้นคว้า วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ให้สามารถนําไปใช้ในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. ให้บริ การทางวิชาการแก่หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา การวิจยั และพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมทั้งการฝึ กอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จาํ เป็ น
และเหมาะสมสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคและประเทศชาติ
4. อนุ รักษ์และฟื้ นฟูศิลปะ วัฒนธรรม อันเป็ นจารี ตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริ สุทธิ์ และ
ศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็ นศูนย์รวมของชุมชน และเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม
มหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ์ มี ฐานะเป็ นนิ ติบุคคล บริ หารงานในลัก ษณะมุ่ ง ให้ฝ่ายบริ หารมี ความ
เข้มแข็ง (STRONG EXECUTIVE) สามารถตัดสิ นใจดําเนิ นการตามภารกิจของฝ่ ายบริ หารได้อย่างเต็มที่แต่
ต้องรับผิดชอบต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่ งทําหน้าที่ควบคุม กํากับดูแล วางนโยบาย ชี้ แนะ สนับสนุ น และ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของคณะผูบ้ ริ หาร สภามหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ที่จะให้มหาวิทยาลัยแห่ ง
นี้ ดาํ เนิ นการอย่างโปร่ งใส มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานที่ดีสอดคล้องกับ
หลัก ธรรมาภิ บ าล จึ ง ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่ ง ให้ทาํ หน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานของคณะผูบ้ ริ หาร
มหาวิ ท ยาลัย เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อ ของสภามหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ ใ ห้สามารถกํา กับดู แ ลมหาวิท ยาลัย ให้
ตอบสนองเจตนารมณ์ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 กําหนด รวมถึงให้สามารถ
สนับสนุ นผูบ้ ริ หารให้มีเครื่ องมือทางการบริ หารจัดการที่ ดีอนั จะช่ วยเสริ มสร้ างให้องค์กรเข้มแข็ง มีการ
กํากับดูแลกิจการที่ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และเอื้อประโยชน์สูงสุ ดต่อมหาวิทยาลัยในที่สุด

อํา นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้หลักการเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
อํานาจ
(1) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิ บตั ิ งานของมหาวิทยาลัยที่มีผล
ต่ อ การบริ ห ารจัด การ การเงิ น การบัญ ชี การควบคุ ม ภายใน การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ และการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ข ้อ สั ง เกต ความเห็ น และข้อ เสนอแนะแก่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ในกรณี ท่ี มี สิ่ ง
อันสมควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อพัฒนา
(2) กําหนดให้หน่ วยงานชี้ แจงข้อมูลเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อเชิ ญให้ผูบ้ ริ หาร และ
หรื อพนักงานเข้าร่ วมประชุ มกับคณะกรรมการ ฯ เพื่อชี้ แจงหรื อให้ขอ้ มูลด้วยวาจาตามที่คณะกรรมการ ฯ
เห็นว่าจําเป็ นและสมควร เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ ทั้งนี้ ให้ผบู ้ ริ หารและหรื อ
พนักงานที่ให้ขอ้ มูลหรื อได้รับการเชิญ ถือเป็ นหน้าที่ตอ้ งให้ความร่ วมมือ ผูบ้ ริ หาร และหรื อพนักงานผูใ้ ด
ละเลย เพิ ก เฉย ให้ ถื อ เป็ นความผิ ด ทางวิ นัย การให้ ข ้อ มู ล ที่ ไ ม่ ต รงกับ ความเป็ นจริ ง หรื อบิ ด เบื อ น
ซ่ อ นเร้ น ข้อมูลโดยเจตนา หรื อจงใจส่ อไปในทางไม่ สุจ ริ ต ทํา ให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อมหาวิทยาลัย ให้
ถือเป็ นความผิดทางวินยั
(3) ทบทวน ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ ข้อ กํา หนด คํา สั่ ง ประกาศ และแนวปฏิ บ ัติ ข อง
มหาวิ ท ยาลัย เกี่ ย วกับ อํา นาจหน้า ที่ ข องหน่ ว ยตรวจสอบภายในเป็ นระยะอย่า งน้อ ยปี ละหนึ่ ง ครั้ ง เพื่ อ
ให้มนั่ ใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่ วยตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระเพียงพอ
สําหรับการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ในการนี้ ให้คณะกรรมการ ฯ นําเสนอข้อจํากัดและจุดอ่อนที่อาจมี
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อตัดสิ นใจแก้ไขปรับปรุ ง
(4) ดําเนินการในเรื่ องต่อไปนี้ได้ดว้ ย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
4.1 ใช้บริ การที่ป รึ กษาภายนอก เพื่ อ ให้ คาํ ปรึ กษาแนะนํา ในการปฏิบตั ิหน้าที่
แก่หน่วยตรวจสอบภายในและหรื อแก่คณะกรรมการ ฯ
4.2 ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณี ที่
ปริ มาณงานซึ่ งต้องปฏิบตั ิมีมากเกินกว่าอัตรากําลังของหน่ วยตรวจสอบภายในที่มีอยู่ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ให้ได้ทนั เวลาและเป็ นผลดีแก่มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ต้องเป็ นการว่าจ้างเฉพาะคราว
(5) ดําเนิ นการหรื อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ตามความรับผิดชอบที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อหน้าที่พิเศษอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
เพิม่ เติมเป็ นกรณี พิเศษ

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(1) ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย ทั้ง นี้ ให้
คณะกรรมการ ฯ ร่ วมกับอธิ การบดีกาํ หนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้เสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็ น
ประจําทุกปี
(2) ให้ความเห็น และคําปรึ กษาหารื อแก่ฝ่ายบริ หารในการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร
เพื่อเสนอแนะมาตรการป้ องกัน หรื อลดความเสี่ ยง ปรั บปรุ งข้อบกพร่ องของระบบการควบคุ มภายใน
รวมถึ ง การรั ก ษาความปลอดภัย ทรั พ ย์สิ น และข้อ มูล สารสนเทศให้รัด กุ ม มี ค วามปลอดภัย ตามกรอบ
มาตรฐานระดับสากล
(3) ให้ขอ้ เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรื ออธิ การบดี ในกรณี ที่คณะกรรมการ ฯ
เห็ นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการกํากับดู แลให้การปฏิ บตั ิ งานของมหาวิทยาลัยและหน่ วยงานเป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล
(4 ) ส่ งเสริ มความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ภายนอกและผูต้ รวจสอบภายใน ให้สามารถ
ปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่ า งเที่ ย งตรง เป็ นธรรม และเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิ ช าชี พ รวมทั้ง ช่ ว ยให้ มี ก าร
ประสานงานระหว่างผูบ้ ริ หาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีภายนอก เป็ นไปอย่างเหมาะสม
(5) ให้ ข ้อ เสนอแนะในการจัด ทํา แผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจํา ปี
งบประมาณ แผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัด
หน่ วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการตรวจสอบเป็ นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงินบัญชี การ
ปฏิ บ ัติง าน การบริ ห าร และระบบสารสนเทศ พร้ อ มทั้ง ติ ด ตามผลการปฏิ บตั ิ ง านตามแผนงานต่ าง ๆ
เหล่านั้น
(6) ให้คาํ แนะนําร่ ว มกับอธิ ก ารบดี ก าํ หนดตัว ชี้ ว ดั ผลงานรายบุ ค คลของหัว หน้า หน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็ นเกณฑ์วดั ผลการปฏิบตั ิงาน
(7) พิจารณาสอบทานความเหมาะสม เป็ นธรรม ของการแต่งตั้ง โยกย้าย หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน ในกรณี ที่อธิการบดีร้องขอ
(8) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

วัตถุประสงค์
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน เป็ นเครื่ องมือทางการ
บริ หารที่สาํ คัญยิง่ มหาวิทยาลัยจึงต้องการนํางานทั้งสองด้านมาสนับสนุนการบริ หารจัดการของมหาวิทยาลัย
เพื่อเสริ มสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเข้มแข็ง ระบบการประเมินและ
บริ หารความเสี่ ยงมีคุณภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สภามหาวิทยาลัยคาดหมายให้มีการเสนอความคิดเห็น
ข้อสังเกต และข้อตรวจพบ อันประกอบด้วย ข้อมูลตามที่เป็ นอยูจ่ ริ ง เกณฑ์ หรื อสิ่ งที่ควรเป็ นสาเหตุและ

ผลกระทบของปั ญหา และข้อเสนอแนะอันสร้างสรรค์ เที่ยงธรรม เป็ นกลาง ต่อสภามหาวิทยาลัย และคณะ
ผูบ้ ริ หาร

กรอบความคิด
1. การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน และการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งให้ครอบคลุมลักษณะการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงาน ทั้ง
ด้านการปฏิบตั ิงานและด้านกระบวนการบริ หาร (Operational and Management Performance Evaluation)
2. มุ่งให้มีการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคณะผูป้ ระเมินและผูถ้ ูกประเมิน โดยใช้
ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ และไม่ใช่เชิงจับผิด
3. เน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุ ง และ
พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
4. การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนิ นงานด้านการบริ หาร จะพิจารณา
ตามคุณลักษณะด้าน วิสัยทัศน์ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ความรับผิดชอบ ความโปร่ งใส ของ
คณะผูบ้ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย โดยเฉพาะการสนองตอบต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มจากทั้ง ภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย และให้รวมถึงการมุ่งประเมินผลงานด้านการบริ หาร ที่เน้นการประเมินคุณภาพการบริ หารโดย
พิ จ ารณาจาก 2 ประเด็ น หลัก ได้แ ก่ การบริ หารงานในลัก ษณะฝ่ ายบริ หารที่ เ ข็ ม แข็ ง (STRONG
EXECUTIVE) และฝ่ ายบริ หารมีความสามารถ มีความเป็ นผูน้ าํ และสัมฤทธิ ผลการปฏิบตั ิงานด้านบริ หาร
จัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Result Achievements)
5. การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนิ นงานด้านการเงิน คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานจะทําหน้าที่เป็ นสื่ อกลางในการรับข้อมูลจากผูต้ รวจสอบ
ภายนอก (EXTERNAL AUDITOR) ซึ่ งได้แก่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น และจากการตรวจสอบ
ภายใน (INTERNAL AUDITOR) หากจําเป็ น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนิ นงาน จะทําหน้าที่เป็ นกลไกให้กบั สภามหาวิทยาลัย ในลักษณะที่ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early
Warnings) มากกว่าการรายงานความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้ว
6. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงาน จะดําเนิ นไปในบรรยากาศแห่ ง
ความร่ วมมือระหว่างคณะกรรมการ ฯ และฝ่ ายบริ หาร ทั้งนี้ การใช้ขอ้ มูลในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานจะต้องไม่เป็ นภาระแก่ฝ่ายบริ หารและผูป้ ฏิบตั ิ เกินกว่าที่จาํ เป็ น

กรอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และการตรวจสอบภายใน
การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน และการตรวจสอบภายใน ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงาน และการใช้
งานหน่ วยตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ดําเนิ นการแยกได้เป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้

1. การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานโดยคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย เป็ นการตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ดําเนิ นงานในการบริ หาร และการปฏิบตั ิตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุ นการกํากับดูแลการ
ดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และสนับสนุ นให้มหาวิทยาลัยมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
โดยมีแนวคิดในการทํางานร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมินและผูถ้ ูกประเมินอย่าง
สร้ า งสรรค์ และใช้ก ระบวนการประเมิ น ที่ มี บ รรยากาศของความสั ม พัน ธ์ แ บบกัล ยาณมิ ต ร (Friendly
Relations) คณะกรรมการ ฯ จะใช้ความหมายของประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ความประหยัดต่อไปนี้ เป็ น
แนวพิจารณา
ความมีประสิ ทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มนั่ ใจได้ว่าการใช้
ทรัพยากรสําหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิต และหรื อลดต้นทุน อันมีผลทําให้มหาวิทยาลัยได้รับ
ผลประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
ความมีประสิ ทธิผล (Effectiveness) คือ การจัดระบบงานและวิธีปฏิบตั ิงาน ซึ่งทํา
ให้ผลที่เกิดจากการดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย
ความประหยัด (Economy) คื อ มี การใช้จ่ ายเงิ นอย่างรอบคอบระมัด ระวัง ไม่
สุ รุ่ยสุ ร่าย ฟุ่ มเฟื อย รั่วไหล ซึ่งจะส่ งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถประหยัดต้นทุนหรื อลดการใช้ทรัพยากรตํ่า
กว่าที่กาํ หนดไว้ โดยยังคงได้ผลงาน หรื อผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
กรอบการปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ จะอยูใ่ นแนวทางต่อไปนี้
1.1 การตรวจสอบผลการดําเนิ นงาน (Performance Audit) ของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
เป็ นการสอบทานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย (Effectiveness) มีประสิ ทธิภาพ (Efficiency) โดยประหยัด (Economy) และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบ (Compliance)
1.2 การสอบทานประสิ ทธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผ ลของระบบการบริ หาร
ความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
1.3 การตรวจสอบคุ ณ ภาพของการบริ ห าร (Management
Audit) เป็ นการ
สอบทานคุ ณภาพของการบริ หารงานด้านต่ าง ๆ ของมหาวิ ท ยาลัย ว่ากระบวนการจัด การเกี่ ย วกับ การ
วางแผน การจัด องค์ก าร การจัด คนเข้า งาน การสั่งการ และการควบคุ ม เป็ นไปอย่า งเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็ นไปตามหลักการบริ หารงานและหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี (Good Governance) โดยเฉพาะในด้านความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ และความโปร่ งใส
1.4 ประยุกต์วิธีการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ตามตัว
ชี้วดั ที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามพันธกิจหลัก ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจยั การบริ การวิชาการ และการ
ทํา นุ บ ํา รุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม โดยวิ เ คราะห์ จ ากองค์ ป ระกอบ 4 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ด้ า นความ
พึงพอใจของผูไ้ ด้รับบริ การจากมหาวิทยาลัย มิติดา้ นกระบวนการภายใน มิติดา้ นการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
และมิติดา้ นการเงิน โดยการพิจารณาดังนี้

1.4.1 มิ ติ ด้า นความพึ ง พอใจของผูไ้ ด้รั บ บริ ก ารจากมหาวิ ท ยาลัย ให้
ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย พิจารณาว่ามหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินงานบรรลุเป้ าหมายตามพันธกิจ
ได้ผลงานมีคุณภาพเป็ นที่พอใจของผูร้ ับบริ การ และมีผลกระทบอย่างไร
1.4.2 มิติดา้ นกระบวนการภายใน พิจารณาถึงคุณภาพของยุทธศาสตร์
แผนกลยุ ท ธ์ กระบวนการบริ ห าร กระบวนการดํา เนิ น งานในแต่ ล ะพัน ธกิ จ ว่ า ใช้วิ ธี ก ารดํา เนิ น งาน
ที่เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และเกิดความประหยัดเพียงใด
1.4.3 มิติดา้ นการเรี ยนรู ้และพัฒนา พิจารณาจากการเรี ยนรู ้ของบุคลากรที่
เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการดําเนิ นงานตามพันธกิจหลัก หรื อการได้รับการพัฒนาว่ามีมากน้อยเพียงใด และมี
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และองค์กรฐานความรู ้ช้ นั นําที่มีความเข้มแข็ง
ยัง่ ยืน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด
1.4.4 มิติดา้ นการเงิน พิจารณาจากความรอบคอบในการจัดทํางบประมาณ
ความสอดคล้องระหว่างแผนงานตามงบประมาณกับแผนกลยุทธ์ ความสามารถในการบริ หารงบประมาณ
คว ามสามารถใ น การห ารายได้ น อกเหนื อจ ากงบประมาณ แผ่ น ดิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พใ น ก า ร
ใช้เงินและทรัพย์สิน ให้เกิดประโยชน์ ดอกผล และความมัน่ คงของสถานภาพทางการเงิน ความโปร่ งใส
และถูกต้อง ของรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย
มิติท้งั 4 พึงได้ รับความสํ าคัญ ในระดับที่ทัดเทียมกัน หรือใกล้ เคียงกัน ทั้งนี้ เพราะมิติท้งั
สี่ ล้ ว นสอดสั มพัน ธ์ กัน และมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ ความสํ า เร็ จ และความมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการบริ หารงาน
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ดังนั้น ไม่ ว่าแต่ ละมิติจะได้ รับการให้ คะแนนอย่ างไร ระบบการประเมินพึงต้ องยึดมั่นว่ า
ในแต่ ละมิติน้ัน มหาวิทยาลัยจะต้ องมีคะแนนผ่ านเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดโดยตัวของมิติน้ัน ๆ เอง และจะต้ องไม่ ถือ
คะแนนถัวเฉลีย่ ของทั้งสี่ มิติเป็ นเกณฑ์ ผ่าน หรือ ไม่ ผ่าน เป็ นอันขาด
2. การตรวจสอบภายในโดยหน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นการตรวจสอบเพื่อให้หลักประกัน
อย่างเที่ยงธรรมและการให้คาํ ปรึ กษาอย่างเป็ นอิสระ
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของ
มหาวิทยาลัยให้ดีข้ ึน ช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเป้ าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและเสนอแนวทางการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อให้สามารถมัน่ ใจได้วา่
2.1 ระบบข้อมูลทางการเงิ นและบัญชี มี ความน่ าเชื่ อถื อ ถูกต้อง และรวดเร็ ว
ทันเวลา มีระบบป้ องกัน และดูแลรักษาทรัพย์สินที่มีประสิ ทธิภาพ
2.2 มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายของมหาวิ ท ยาลัย และตามระเบี ย บข้อ บัง คับ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามแผนงานหรื อแผนปฏิบตั ิงาน และขั้นตอนปฏิบตั ิงานตามที่กาํ หนด
2.3 มีการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิ ทธิภาพ และประหยัด
2.4 มีมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงาน จะใช้งานของหน่ วยตรวจสอบ
ภายใน เป็ นเครื่ องมือสําคัญ ในขณะที่หน่วยตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงต่ออธิการบดี เพื่อให้ผบู ้ ริ หารประจํา
สู งสุ ดมีเครื่ องมือที่ดีสาํ หรับช่วยการบริ หารงาน อย่างไรก็ตาม สภามหาวิทยาลัยจะจัดระบบการกํากับดูแล
งานตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการและอธิ การบดีร่วมกันมีบทบาทในการส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้งาน
ตรวจสอบภายในสามารถเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งต่อมหาวิทยาลัย

สิ่ งทีค่ าดหวัง
1. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานและปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
2. สภามหาวิทยาลัยสามารถกํากับดูแลการบริ หารงานมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. สร้างวัฒนธรรมในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิ นงานที่โปร่ งใส เป็ นที่เข้าใจ และ
ได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย
4. มหาวิทยาลัยมีแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารงาน

สาระสํ าคัญของระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
1. เป็ นระบบปฏิบตั ิของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงาน
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาขึ้นโดยเสนอขอรับการอนุ มตั ิจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่
12 ก.ค. 2551 เพื่อมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีกระบวนการปรั บปรุ งพัฒนาการบริ หารงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตามพัน ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย อาศัย แนวคิ ด ในการกํา กับ ผลงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพันธกิ จเป็ นสําคัญ โดยให้มีการบริ หารงานในลักษณะฝ่ ายบริ หารที่เข้มแข็ง
ปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ วคล่องตัว และรับผิดชอบต่อสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ในการดําเนิ นการตามระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานของ
มหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน จะจัด ทํา
ข้อหารื อ (Consultations) ต่อสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อขอรับนโยบายและสาระ ตลอดจนจุดเน้นที่
สภามหาวิทยาลัยประสงค์จะให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานในแต่ละปี พร้ อมทั้ง
สนทนาปรึ กษาหารื อแนวทางการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดําเนิ นงานของมหาวิท ยาลัย
วลัยลักษณ์ กบั ฝ่ ายบริ หาร ทั้งนี้ จะดําเนิ นการให้เสร็ จก่ อนเริ่ มปี งบประมาณแผ่นดิ น เมื่อได้แนวทางการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานแล้ว ก็จะให้ผบู ้ ริ หารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดาํ เนิ นงาน
อย่างเป็ นอิสระ ซึ่ งคณะกรรมการ ฯ จะเข้ามาประเมินผลเป็ น 2 ระยะในแต่ละปี คือ ระยะที่ 1 ระหว่าง
วัน ที่ 1 ตุ ลาคม
สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 มี นาคม และ ระยะที่ 2 ระหว่างวัน ที่ 1 เมษายน สิ้ นสุ ด วัน ที่
30 กันยายน
3. การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สํา หรั บ รอบ 6 เดื อ นแรก และรอบระยะเวลา 6 เดื อ นหลัง ของปี งบประมาณ จะเน้น การพิ จ ารณา
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนด ปั ญหาอุปสรรคที่พบ เพื่อกระตุน้ และเร่ งการดําเนินงาน
ตลอดจนการให้ขอ้ สังเกต ข้อชี้แนะถึงแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนิ นงานใน

อนาคต การประเมินสัมฤทธิ ผลการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัย จะประเมินในรอบ 1 ปี ซึ่ งจะเน้นการ
ประเมินความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนประจําปี ซึ่ งพิจารณาจากการบรรลุเป้ าหมาย
ของแผน โดยใช้ตวั บ่งชี้สาํ คัญ (KPI) และจัดระดับการบรรลุเป้ าหมายเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
3.1 สูงมาก
3.2 สูง
3.3 ปานกลาง หรื อ ปฏิบตั ิตามแผนที่กาํ หนดไว้
3.4 ตํ่า
3.5 ตํ่ามาก
ทั้ง นี้ สํา หรั บ การประเมิ น ในปี ถัด ไป คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน จะกําหนดให้มีการประเมินเชิงเปรี ยบเทียบกับผลงานของปี ที่ผา่ นมาด้วยว่า ผลงานที่เกิดขึ้นในปี
ปั จจุบนั เป็ นผลงานปกติ หรื อ ดีข้ ึน ดีข้ ึนมาก ตํ่า หรื อ ตํ่ามาก
เพื่อให้การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดําเนิ นงาน สามารถนําไปสู่ การปรั บปรุ งและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง คณะกรรมการ ฯ จะได้นาํ เสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนิ นงาน โดยนําเสนอบทวิเคราะห์ในสิ่ งที่คน้ พบพร้อมทั้งข้อสังเกต ข้อชี้แนะ และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งนําเสนอผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณประกอบ รวมถึงสนทนาหารื อผล
การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานกับ ฝ่ ายบริ ห าร และนํา เสนอผลสรุ ป ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย เพื่อการวินิจฉัยพิจารณา และตัดสิ นใจในส่ วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่
4. ประโยชน์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
4.1 กระตุน้ การดําเนินงาน และการปรับปรุ งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง
4.2 ส่ งสัญญาณเตือนในสิ่ งที่เป็ นหรื อมีโอกาสที่จะเป็ นอุปสรรคสําคัญที่ตอ้ งจัดการ
เร่ งด่วน เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.3 สะดวกในการกํากับดูแลการบริ หารงานมหาวิทยาลัย
4.4 แนะแนวทางปรับปรุ งแก้ไขการบริ หารงานมหาวิทยาลัย
4.5 ชี้แนะปัญหาของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรได้รับการแก้ไข
4.6 สร้างความโปร่ งใส ให้กบั ระบบการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย

ขั้ น ตอนและตารางเวลาการปฏิ บั ติ ต ามระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ พ.ศ. 2535 บัญ ญัติ ใ ห้ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะผูบ้ ริ หาร และให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดํา เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย และให้ ร ายงานผลการติ ด ตามและตรวจสอบต่ อ สภามหาวิ ท ยาลัย ทุ ก
หกเดื อ น ผลการประเมิ น ของมหาวิ ท ยาลัย ประจํา ปี ให้จ ัด ทํา เป็ นรายงานการประเมิ น ผลงานต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการดําเนินงานเป็ นหลัก คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานจึงเห็นสมควรใช้ปีงบประมาณแผ่นดิน เป็ นปี การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้น การดําเนิ นการระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน มีข้ นั ตอนในการดําเนินงานในรอบปี งบประมาณแผ่นดิน
(1 ตุลาคม - 30 กันยายน) ของทุกปี ดังนี้
ภายในเดือนสิ งหาคม 25XX 1

15 สิ งหาคม - 14 กันยายน 25XX 1

ภายในวันที่ 20 กันยายน 25XX 1

ภายในวันที่ 30 กันยายน 25XX 1

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 25XX 2

สิ้ นปี งบประมาณเดือนกันยายน 25XX 2
(ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 25XX 2)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดํา เนิ น งาน จัด ทํา ข้อ หารื อและขอรั บ นโยบายและ
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานจากสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนิ นงาน หารื อกับฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับแนวทางและ
แผนงานการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดํา เนิ น งาน พิ จ ารณาสรุ ป ข้อ หารื อ เกี่ ย วกับ แผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดํา เนิ น งาน แจ้ ง ฝ่ ายบริ หาร และรายงานให้ ส ภา
มหาวิทยาลัย ทราบถึงข้อสรุ ปหารื อในการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนิ นงาน จะติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในรอบครึ่ งปี โดยหารื อกับฝ่ ายบริ หาร
และรายงานผลการติ ด ตามและตรวจสอบต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยทราบ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานจะมีการประเมินผลและหารื อผลประเมินกับ
ฝ่ ายบริ หารแล้วจัดทํารายงานการประเมิน นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

การพิจารณาให้ คะแนนผลการประเมิน
เพื่อความสะดวกและเป็ นแบบอย่างเดียวกัน จึ งกําหนดแนวปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ ไว้
ดังนี้
1. ระดับผลประเมิน คะแนนของผลประเมินในแต่ละระดับ เป็ นดังนี้
ผลประเมิน
คะแนนทีไ่ ด้ รับ
สูงมาก
5
สูง
4
ปานกลาง
3
ตํ่า
2
ตํ่ามาก
1
ดังนั้นหากคะแนนที่ได้รับเท่ากับ 5 แสดงว่าผลงานสู งมากเมื่อเทียบกับแผนที่กาํ หนดไว้
คะแนนรวมเฉลี่ยยิง่ เข้าใกล้ 5 ก็ยงิ่ ดี
2. เมื่อสิ้ นปี งบประมาณจะมีการประเมิน โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั นํ้าหนัก
และเกณฑ์การประเมินทําการคํานวณ โดยเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะดับ 4.5 - 5 แสดงว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีประสิ ทธิภาพสูงมาก
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะดับ 3.5 - 4.49 แสดงว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีประสิ ทธิภาพสู ง
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ 2.5 - 3.49 แสดงว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีประสิ ทธิ ภาพ
ปานกลาง
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะดับ 1.5 - 2.49 แสดงว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีประสิ ทธิภาพตํ่า
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะดับ 1 - 1.49 แสดงว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีประสิ ทธิภาพตํ่ามาก

ขั้นตอนและกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
1. การปรึ กษาหารื อกับ สภามหาวิ ท ยาลัย เกี่ ย วกับ ทิ ศ ทางและจุ ด เน้ น ในการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. หารื อกับฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับเป้ าหมายของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานและเกณฑ์ในการประเมินผลตลอดจนแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ในระดับครึ่ งปี งบประมาณและสิ้ นปี งบประมาณ
3. จัด ทํา บทสรุ ป ข้อ หารื อ เกี่ ย วกับ แผนการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการ
ดํา เนิ น งานในรู ป ของคู่ มื อ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย
วลัยลักษณ์ พร้อมทั้งนําเสนอสภามหาวิทยาลัยและแจ้งให้ฝ่ายบริ หารทราบ
4. ดํา เนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย
วลัยลักษณ์ โดยรับฟั งความคิดเห็นจากผูเ้ กี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การดําเนิ นงาน ดําเนิ นการตามกรอบพันธกิจ 4 ประการ โดยพิจารณาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย ด้านกระบวนการ ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา และด้านการเงินและงบประมาณ
5. หารื อกับฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงาน
เพื่อพิจารณาปรับปรุ งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานตามที่คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเห็นสมควร
6. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานต่อสภามหาวิทยาลัยใน
ครึ่ งปี งบประมาณ จะเป็ นการรายงานการติ ด ตามและตรวจสอบความก้ า วหน้ า เป็ นสํ า คั ญ
ส่ วนสิ้ นปี งบประมาณ จะเป็ นรายงานการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขั้นตอนตามวงจรการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

1. หารือกับฝายบริหารกําหนดประเด็นการติดตาม

2. เสนอประเด็นการติดตามฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

3. จัดทําโปรแกรมการตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM)

4. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ให้คณะกรรมการฯ

5.5.การดํ
นการตามโปรแกรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิ
นผล
ดําเนิาเนิ
นการตามโปรแกรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมิ
นผล

6. คณะกรรมการประชุมกับฝายบริหารพิจารณาผลการติดตาม

7. จัดทํารายงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

เริ่มวงจรฯ ใหม่

พันธกิจของมหาวิทยาลัย
แผนงาน

งาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการทีจ่ ะติดตามและประเมิน

กําหนดวัตถุประสงค์ การติดตามและ
ประเมินผล และวิธีดาํ เนินการ

เก็บรวบรวมข้ อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ตัวแปร
 ตัวชี้วดั


แบบสอบถาม/สั มภาษณ์
ข้ อมูลสถิติ เอกสาร

แจกแจง วิเคราะห์ และทํารายงาน

แบบสั งเกต
สรุปสาระสํ าคัญลงฐานข้ อมูล

รายงานประเมินตนเอง

รายงานต่ อสภามหาวิทยาลัย

ดําเนินการต่ อ/
ขยาย

การวิเคราะห์
แผนงาน

การอนุมัติงบประมาณและ
การบริหารงบประมาณ

การบริหารบุคคล

การบริหารแผนงาน/
โครงการ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งให้
เกิ ด การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ดัง นั้น คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล
การดําเนิ นงานจะแจ้งผลการประเมินในรู ปบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพประกอบผลประเมินเชิงปริ มาณ รวมทั้ง
ข้อสังเกตและข้อแนะนําในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ในทุกหกเดื อน (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม) และทุกปี (ภายในวันที่ 15 พฤศจิ กายน) การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานใน 6 เดื อ นแรก เน้ น การกํา กับ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
การดําเนิ นงานตามปณิ ธานของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ โดยเสนอรายงานในลักษณะการประเมิ น
ความก้าวหน้า (PROGRESS REPORT) ส่ วนใน 6 เดือนหลัง เน้นการกํากับติดตามและประเมินความสําเร็ จ
ตามปณิ ธานของมหาวิทยาลัย และเป้ าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยเสนอรายงานการประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย (EVALUATION REPORT)
ในการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนําสารสนเทศจากการประเมินไปใช้ปรับปรุ งกลยุทธ์และกลไกการดําเนิ นงานตาม
พันธกิ จของมหาวิทยาลัย และระดับพนักงานมุ่งให้นาํ คู่มือการประเมินเป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน และนํา
สารสนเทศจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล

