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คํานํา

สวนบริหารสินทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัด
ใหมีการประเมนิตนเอง เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการปฏบิัตงิานของพนักงานโดยมรีะบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองตามสภาพที่เปนจริงและตามภาระหนาที่ของหนวยงานที่สอดคลองกับ
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ไดนําไปใชเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสูประสทิธภิาพและประสทิธผิลที่จะเกดิขึ้นในอนาคตตอไป

สวนบรหิารสินทรัพยไดจัดทําคูมอืการประกันคุณภาพการศกึษาขึ้น โดยอางองิการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบงช้ีตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหทุกหนวยงานไดมีแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สวนบริหารสินทรัพยได
พจิารณาตัวบงช้ีจํานวนทั้งสิ้น 4 องคประกอบ 7 ตัวบงช้ี

สวนบริหารสินทรัพยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสวนบริหาร
สินทรัพยจะเปนเอกสารใชอางอิงเพื่อใหเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาสวนบริหารสินทรัพยและ
มหาวทิยาลัยตอไป

สวนบรหิารสินทรัพย
มถิุนายน 2557
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ทางปญญา
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คูมือประกันคุณภาพการศกึษา
สวนบริหารสนิทรัพย
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1.1 ประวัตคิวามเปนมา
สวนบริหารสินทรัพย เปดทําการ ณ สํานักงานอาคารบริหาร สังกัดสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการอาคารบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การแบงสวนงานภายใน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 8 เมษายน 2555 เปนหนวยงานทuj
สังกัดสํานักงานอธกิารบดี

สวนบริหารสินทรัพยมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารใีหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการบริหารจัดการแบบมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร ซึ่งดําเนนิงานตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดพันธกิจ ผลผลิต ผลลัพธและตัวช้ีวัด สามารถตอบสนอง
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ของมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถขับเคลื่อนใหบรรลุตามวัตถุประสงค ของ
มหาวทิยาลัยไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล

ผูบรหิารซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาสวนบรหิารสนิทรัพยตัง้แตเปดทําการถงึปจจุบันช่ือ นางวาร ีเช้ือปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย เปนองคกรและกลไกใน

การบริหารจัดการสินทรัพย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กํากับดูแลงานดานบริหารการเงินในเชิง
นโยบาย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1142/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
สนิทรัพย  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ลงวันที่  6 พฤศจกิายน 2555 ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้

1. อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี เปน  ประธาน
2. นายศริพิงษ  สุทธาโรจน เปน  รองประธาน
3. นายเผาเทพ  โชตนิุชิต เปน  กรรมการ
4. นายสมคดิ  แพทอง เปน  กรรมการ
5. รองอธกิารบดฝีายบรหิาร เปน  กรรมการ
6. รองอธกิารบดฝีายวชิาการ เปน  กรรมการ
7. รองอธกิารบดฝีายวางแผน เปน  กรรมการ
8. รองอธกิารบดฝีายพัฒนา เปน  กรรมการ
9. รองอธกิารบดฝีายกจิการนักศกึษา เปน  กรรมการ
10. รองอธกิารบดฝีายกจิการทั่วไป เปน  กรรมการ
11. หัวหนาสวนบรหิารสนิทรัพย เปน  กรรมการและเลขานุการ
12. หัวหนาสวนการเงนิและบัญชี เปน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ
13. นางนภาพร  ตรพีัฒนา เปน  ผูชวยเลขานุการ

บทที่ 1 บทนํา
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คณะกรรมการดังกลาวมหีนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทางการบรหิารสนิทรัพยของมหาวทิยาลัยตามนโยบาย
2. ตดิตามและพิจารณากลั่นกรองการบรหิารสินทรัพยของมหาวทิยาลัย
3. สรุปผลการบรหิารสนิทรัพยเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสนิเพื่อทราบ หรอืพจิารณา

ตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ีทุกไตรมาส
4. ปฏบิัตหินาที่อื่นที่คณะกรรมการการเงนิและทรัพยสนิ หรอืคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยสีุรนารมีอบหมาย

1.2 วสิัยทัศน
“เปนหนวยงานที่บรหิารจัดการทรัพยสนิของมหาวทิยาลัยใหเพิ่มมูลคา  และเกดิประโยชนอยาง

คุมคา”

1.3 พันธกจิ
1. สรางกลไกใหบุคลากรตระหนักในการใชทรัพยสนิขององคกรอยางคุมคา
2. พัฒนาและปรับปรุงทรัพยสนิใหใชประโยชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ
3. กําหนดแนวทางเพิ่มรายไดจากทรัพยสนิขององคกร

1.4 โครงสรางองคกรและการบรหิารงาน

โครงสรางองคกร สวนบริหารสินทรัพย
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โครงสรางบรหิารงานสวนบรหิารสินทรัพย

1.5 ภาระหนาที่
จากภารกจิหลักที่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารไีดมอบหมายใหสวนบรหิารสนิทรัพย คอื
1. เพื่อพัฒนาระบบบรหิารการจัดการใหคลองตัว มคีุณภาพและไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหการบรกิารสนับสนุนในทุกภารกจิของมหาวทิยาลัยอยางเต็มประสทิธภิาพ
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความ

เปนเลศิ
4. เพื่อใหผูรับบรกิารมคีวามพงึพอใจสูงสุด
5. มหาวทิยาลัยไดรับผลประโยชนดานการบรหิารจัดการทางการเงนิสูงสุด

สวนบรหิารสนิทรัพย ไดแบงภารกจิหลักในการดําเนนิงานเปน 4 งาน ประกอบดวย

ลําดับ ชื่องาน ความรับผดิชอบ
1 งานธุรการ 1) งานสารบรรณ

 รับสงหนงัสอืทัง้ภายในและภายนอก เวยีนหนังสอื ปดประกาศ
 จัดแฟมเสนอ จัดเก็บเอกสารแยกตามหมวดรายการ คัดแยก
 เอกสารเตรียมทําลายตามอายุการจัดเก็บ
 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

2) งานการเงนิและงบประมาณ
 ดําเนนิการดานการใชจายการยืมเงนิสดยอย/เงนิทดรองจาย
 ดูแลตรวจสอบเอกสาร และจัดทําเร่ืองเบกิคาจางงานนักศกึษา
 จัดทําและรวบรวมตรวจสอบคาํขอตัง้งบประมาณประจาป
 การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏบิัตงิาน ตรงตามหมวด
 จัดทารายงานการใชจายงบประมาณรายเดอืน รายไตรมาส
 รวบรวมแผนปฏบิัตกิาร งาน/โครงการ
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ลําดับ ชื่องาน ความรับผดิชอบ
3) งานประสานและงานประชุม
 ประสานการทํางานภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานใหเกดิ

ความสาเร็จเรียบรอยในดานตางๆ เชน ตอนรับกรรมการ อาหารวาง
 ทําหนาที่เลขานุการการประชุมสวนบริหารสนิทรัพย

4) งานพัสดุ
 ดูแลการใชวัสดุใหมกีารหมุนเวยีนใชอยางทันเวลาและเปนไปดวย

ความประหยัด สํารวจวัสดุคงคลงั ลงรายการวัสดุ ทําเร่ืองเบกิ-
จาย และรับจากสวนพัสดมุาจัดเก็บตามรายการ

5) งานพมิพ
 พิมพงานตางๆ ของสวนบริหารสินทรัพย และงานพิมพที่ ได รับ

มอบหมาย
2 ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยสนิหมุนเวยีน
1) งานหาผลประโยชนโดยมหาวิทยาลัย
 เงนิสด และเงนิฝากธนาคาร
 เงนิลงทุนระยะสัน้ ตัว๋สัญญาใชเงนิ
 เงนิลงทุนระยะยาว ทุนเรือนหุน สหกรณออมทรัพย มทส.
 เงนิลงทุนระยะยาว หุนกู
 เงนิลงทุนระยะยาว พันธบัตร

2) งานหาผลประโยชนโดยบรษิัทจดัการกองทุนสวนบุคคล
 เงนิลงทุนระยะสัน้

3) งานหาผลประโยชนจากแผนบรกิารของหนวยวิสาหกิจและแผนการ
เรยีนการสอน
 เงนิลงทุนในหนวยวสิาหกจิ
 ลูกหนี้หนวยวสิาหกจิ
 ลูกหนี้ระยะยาว
 สนิคาคงเหลอื

4) งานกํากับใหเปนไปตามเงื่อนไขของอายุหนี้
 ลูกหนี้บคุลากร
 ลูกหนี้คาลงทะเบยีนนักศกึษาและหอพัก
 ลูกหนี้เงนิยืมเพื่อการศกึษา
 ลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้เงนิยืมทดรองจาย
 ลูกหนี้เงนิสํารองจาย

5) งานติดตามใหเปนไปตามสัญญา
 เงนิจายลวงหนาตามสญัญา
 รายไดคางรับ
 เงนิมัดจําจาย
 คาใชจายรอตัดบัญชี

6) งานการติดตามการใชจายอยางคุมคาและประหยัด
 วัสดุสํานักงาน
 วัสดุของที่ระลกึ
 วัสดุงานบานงานครัว
 วัสดุซอมแซมอาคารสถานที่
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ลําดับ ชื่องาน ความรับผดิชอบ
 วัสดุคอมพวิเตอร
 วัสดุใบเสร็จรับเงนิ
 วัสดุการเรียนการสอน

7) งานประสานและงานประชุม
 ประสานการทํางานภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานใหเกดิ

ความสาเร็จเรียบรอยในดานตางๆ เชน ตอนรับกรรมการ อาหารวาง
และทําหนาที่เลขานุการการประชุมฯ

3 ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยสนิถาวร

1) งานหาผลประโยชนจากพื้นท่ี
 คาพัฒนาที่ดนิ
 ที่ดนิรับบริจาคประตู 2
 ที่ดนิรับบริจาค ตําบลหมูส ีอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา
 ที่ดนิที่ขออนุญาตใชในเขตปฏรูิปทีด่นิอําเภอวังน้ําเขยีว จังหวัด

นครราชสมีา
2) งานหาผลประโยชนจากแผนบรกิาร
 อาคารหอพักนักศกึษา

3) งานติดตามการใชประโยชนอาคารอยางคุมคา
 อาคารสํานักงาน
 อาคารการเรียนการสอน
 อาคารและเรือนพักอาศัยบุคลากร
 งานระหวางกอสราง
 อาคารและสิ่งกอสรางที่รับบริจาค

4) งานติดตามการใชประโยชนงานระบบอยางคุมคา
 ระบบสื่อสาร (โครงการดาวเทยีม)
 ระบบไฟฟา
 ระบบประปา
 ระบบโทรศัพท
 ระบบที่รับบริจาค

5) งานติดตามผลประโยชนตามแผนและขอตกลงของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ
 โค
 ยางพารา

6) งานติดตามการใชประโยชนครภุัณฑอยางคุมคา
 ครุภัณฑสํานักงาน
 ครุภัณฑการศกึษา
 ครุภัณฑบริการ
 พันธุสัตวและพันธุไม
 พัสดุหองสมุด
 ครุภัณฑที่รับบริจาค

7) งานประสานและงานประชุม
 ประสานการทํางานภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานใหเกดิ

ความสาเร็จเรียบรอยในดานตางๆ เชน ตอนรับกรรมการ อาหารวาง
และทําหนาที่เลขานุการการประชุมฯ
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ลําดับ ชื่องาน ความรับผดิชอบ
4 ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยสนิทางปญญา
1) งานติดตามการใหบรกิารวิชาการ
 ลขิสทิธิ์
 สทิธบิัตร
 อนุสทิธบิัตร

2) งานติดตามการใหบรกิารเชงิสังคม
 ลขิสทิธิ์
 สทิธบิัตร
 อนุสทิธบิัตร

3) งานหาผลประโยชนในเชงิธุรกิจ
 ลขิสทิธิ์
 สทิธบิัตร
 อนุสทิธบิัตร

4) งานประสานและงานประชุม
 ประสานการทํางานภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงานใหเกดิ

ความสาเร็จเรียบรอยในดานตางๆ เชน ตอนรับกรรมการ อาหารวาง
และทําหนาที่เลขานุการการประชุมฯ

1.6 จํานวนบุคลากร ปจจุบันมบีุคลากรทัง้สิ้น จํานวน 4 คน ดังนี้

ลําดับ
ท่ี

ชื่อ- สกุล ตําแหนง วุฒกิารศึกษา

1 นางวารี  เชื้อปรุง หัวหนาสวน ปริญญาโท (บธม.) บัญชี
2 นางนภาพร  ตรีพัฒนา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาโท (บธม.) การเงนิ
3 นางสาวทัศนา  ดขีุนทด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี (บธบ.) บัญชี
4 นางสาวปรีชญา  รัตนานุสรณ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี(วศบ.) สิ่งแวดลอม

1.7 ความพงึพอใจของผูรับบรกิารจากสวนบรหิารสินทรัพย
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มารับบริการที่มีตอการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสาน

ภารกิจ” โดยฝายบริหาร ใชแบบสอบถามถามความพึงพอใจของผูรับบริการแบบ “รวมบริการ ประสาน
ภารกจิ” ถามแนวคิดของการบริหารงานแบบรวมบรกิาร ประสานภารกจิ จําแนกตามมติคิวามพึงพอใจ ไดแก
1) ดานผูรับบรกิาร 2) ดานกระบวนการภายใน 3) ดานการเงนิ  และ 4) ดานนวัตกรรมและการเรยีนรู
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การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่หากไดดาเนินการตาม
ระบบและแผนที่ไดวางไวแลว จะทาใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พงึประสงค 3 ประการ คอื

1) มคีวามเปนคนไทยที่เปนพลเมอืงและพลโลกที่ดี
2) มคีวามรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคตทิี่เหมาะสมกับการเปนนักเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนา
3) มคีุณธรรมและจรยิธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผลก็ตอเมื่อไดมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตาม
กระบวนการดําเนนิการโดยใกลชิด (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี, 2555)

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น การดําเนินการจะยึดหลักการของการใหเสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic freedom) และความมีอิสระในการกาหนดแนวทางในการบริหารและดําเนินการของ
สถาบัน (Institutional autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอยางเต็มที่ แตทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษา
จะตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี, 2555)

2.1 นโยบายการประกันคุณภาพ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2541 ไดประกาศนโยบาย ระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยอธิการบดีเปนประธานและกรรมการประกอบดวยผูบริหารจากทุก
หนวยงาน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาตางๆ ที่จะชวยกําหนดแนวทางปฏิบัติ กําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ วิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพตลอดจนการทํารายงาน
ผลการประเมินและเผยแพรระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย นโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี มดีังนี้

1) ใหใชระบบกลไกปกติที่มหาวิทยาลัยมีอยู เปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน
เครื่องมือ ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ

2) ใหคณะกรรมการประจําสานักวิชา ศูนย สถาบัน และโครงการ เปนผูดูแลใหคําปรึกษาและ
ประสานงาน เพื่อใหการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิชา ศูนย
สถาบัน และโครงการเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา
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3) ใหมีการกําหนดองคประกอบที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเกณฑตัว
บงช้ี องคกรที่รับผิดชอบ และวธิกีารประเมนิในแตละองคประกอบ

4) สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันภายนอก ทัง้ภาครัฐและเอกชนเขามารวมกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย เพื่อการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ

5) ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการไปแลว
อยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธการ
ประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย

2.2 องคกรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น คือ เปนระบบ

บริหารแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ดังนั้นโครงสรางของการประกันคุณภาพการศึกษา ถือวาสภา
มหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุด และมีสภาวิชาการทําหนาที่ดูแลดานวิชาการ อาศัยโครงสรางปกติทั้งหมด
ทําหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจําสานักวิชา และศูนย/สถาบัน เปนผูควบคุม
การบรหิารจัดการภายในสานักวชิา และศูนย/สถาบัน โดยมคีณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาซึ่งทํา
หนาที่เสมือนเปนองคกรกลางของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับทุกหนวยงานในองคกรกลางที่ทําหนาที่
เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพนี้ มีฐานะเปนคณะกรรมการจัดแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแต
เนื่องจากมีกรรมการสภาวิชาการเปนผูดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายให
สภาวิชาการเปนผูพิจารณากลั่นกรองเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมอบหมาย
ใหฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดการจัด
องคกรและกลไกในการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยดังนี้

สภามหาวทิยาลัย

สภาวชิาการ

คกก.ประกันคุณภาพการศึกษา

หนวยงานอ่ืนๆคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชา/สาขาวิชา

คณะกรรมการประจํา
ศูนย/สถาบัน

คณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ

รองอธกิารบดี
ฝายวิชาการ

ผูชวยอธกิารบดี
ฝายวิชาการ

สวนสงเสรมิ
วิชาการ

คณะกรรมการประจํา
สํานักวิชา/สาขาวิชา

คณะกรรมการประจํา
สํานักวิชา/สาขาวิชา

คณะกรรมการประจํา
สํ า นั ก วิ ช า /

สาขาวิชา

คณะกรรมการประจํา
สํานักวิชา/สาขาวิชา



หนา 13/ 37
การประกันคุณภาพการศึกษาของสวนบริหารสนิทรัพย

2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา   สวนบรหิารสนิทรัพย
สวนบริหารสินทรัพย ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงาน จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศกึษาของสวนบรหิารสนิทรัพย ซึ่งประกอบดวยหัวหนาสวนบรหิารสนิทรัพยเปนประธาน จาหนาที่งาน
ตางๆ เปนคณะทํางาน คณะทํางานประกันคุณภาพสวนบรหิารสินทรัพยไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสวนบริหารสินทรัพยประกอบดวยตัวบงช้ีที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย โดยมี 5 องคประกอบ
8 ตัวบงช้ี ซึ่งสามารถชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนาและการปฏิบัติที่ดี
ของหนวยงาน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงค
1. เพื่อการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการและ

มาตรฐานการประกันคุณภาพที่กําหนด
2. เพื่อกระตุนเตือนใหมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน การบริการ และการบริหารจัดการ

อยางตอเนื่อง
3. เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพในดานตางๆ และใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนให

เห็นจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง โอกาสในการพัฒนา และการปฏบิัตทิี่ดขีองหนวยงาน
4. เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพของหนวยงานตอมหาวิทยาลัย อันเปน

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง
มาตรการ
เพื่อใหการประกันคุณภาพของสวนบริหารสินทรัพยดําเนินไปอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล

จงึไดกําหนดมาตรการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําสวนบริหารสินทรัพย เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ กําหนดกรอบแนวทาง และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ
ของสวนบรหิารสนิทรัพย

2. ศกึษาองคประกอบ และตัวบงช้ี ที่จะนํามาใชในการประกันคุณภาพ
3. จัดทําคูมอืประกันคุณภาพ
4. ดําเนนิงานการประกันคุณภาพตามคูมอืประกันคุณภาพ
5. ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนนิงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

จากผูทรงคุณวุฒภิายในและภายนอก
7. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนนิงานในมติติางๆ อยางตอเนื่อง
8. สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมคีวามรูในเรื่องประกันคุณภาพ
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การดําเนินการ
1. บุคลากรแตละคนปฏิบัติงานตามที่เขียนไวในคําบรรยายลักษณะงานและบันทึกไวเปนหลักฐาน

เพื่อใชในการควบคุม การตรวจสอบและการประเมนิ
2. บุคลากรในแตละฝายปฏิบัติงานตามดัชนีช้ีวัดคุณภาพและบันทึกไวเปนหลักฐาน เพื่อใชในการ

ตรวจสอบและประเมนิ
3. คณะกรรมการการประกันคุณภาพปฏิบัติตามที่ระบุไวในเอกสารและบันทึกไวเปนหลักฐานเพื่อ

การตรวจสอบและการประเมนิ
4. หัวหนาสวนบริหารสินทรัพย ปฏิบัติตามที่ระบุไวในเอกสารและบันทึกไวเปนหลักฐานเพื่อการ

ตรวจสอบและการประเมนิ

2.4 แผนปฏบิัตกิารการประกันคุณภาพการศึกษา สวนบรหิารสนิทรัพย
ลําดับ กจิกรรม ชวงเวลา

1. เขารวมประชุมเพื่อทําความเขาใจองคประกอบและตัวบงช้ีและรับทราบปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดจากการเก็บขอมูลตามตัวบงช้ีและการทํารายงาน ประเมินตนเอง
(SAR) ของหนวยงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษาท่ีผานมา

มนีาคม

2. ปรับปรุงตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ถามี) และ
ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพภายในของสวนบริหารสินทรัพย โดยผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนบริหารสนิทรัพย

มนีาคม

3. รวบรวมขอมูลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของสวนบริหารสินทรัพย และจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง (SAR) โดยผานความเห็นชอบของ คณะกรรมการประจํา
สวนบริหารสนิทรัพย

เมษายน-พฤษภาคม

4. สงขอมูลขอเท็จจริงในตัวบงช้ีท่ีเกี่ยวของกับสวนบริหารสินทรัพยใหกับงานประกัน
คุณภาพเพื่อรวบรวมจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน

พฤษภาคม-มถิุนายน

5. สงขอมูลใหฝายวชิาการ เพื่อใหสวนสงเสริมวชิาการตรวจสอบความถูกตอง พฤษภาคม-มถิุนายน
6. สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พรอมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสวนบริหารสินทรัพยใหฝายวิชาการ เพื่อจัดสงให คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาลวงหนากอนท่ีจะมา ประเมินระดับ
หนวยงานและระดับสถาบัน

ภายในสัปดาหแรก
ของเดอืนกรกฎาคม

7. ประเมนิคุณภาพระดับหนวยงาน ประมาณกลางเดอืน
กรกฎาคม
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ลําดับ กจิกรรม ชวงเวลา
8. เขารวมประชุมกับฝายวิชาการและหนวยงานอื่นๆ เพื่อเตรียมความพรอมรองรับ

การประเมนิระดับสถาบัน
ปลายเดอืน
กรกฎาคม

9. ประเมนิคุณภาพระดับสถาบัน ประมาณตนเดอืน
สงิหาคม

10 นําเสนอผลท่ีไดจากการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2556
ตอผูบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Forum QA)

กันยายน
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3.1 องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมนิ สวนบรหิารสนิทรัพย
องคประกอบและตัวบงช้ี หมายถงึ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พงึประสงคที่ตองการ

ใหเกดิขึ้นในหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมนิคุณภาพการดําเนนิงานสําหรับสงเสริมและกํากับ

ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพในมิติตางๆ ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ
7 ตัวบงช้ี ดังนี้

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปงบประมาณ

คําอธบิายตัวบงชี้ : สวนบริหารสินทรัพยมีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ในการ
ดําเนินภารกิจหลักแตละดาน โดยคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการ
อุดมศึกษามาตรฐานการศกึษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวชิาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสวนบริหารสินทรัพย จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับ
หลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกทั้ง ตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนนิงาน
ของสวนบรหิารสนิทรัพยเปนไปอยางมคีุณภาพในทศิทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม

บทที่ 3 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
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เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับภารกิจของสวนบริหาร

สนิทรัพย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสวนบริหารสินทรัพย โดยเปนแผนที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ีระยะ 10 ป (พ.ศ. 2555-2564)

2. มีการถายทอดแผนปฏิบัติการประจําประดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายใน
หนวยงาน

3. มีการทบทวน/กําหนดผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการประจําป ครบทุกภารกิจของ
สวนบรหิารสนิทรัพย

4. มีตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารประจําป
5. มกีารดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารประจําปครบทุกภารกิจ

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการ
ตดิตามการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณา

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการ
ตดิตามการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณา

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สวนบริหารสินทรัพยและคณะกรรมการตดิตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏบิัตกิารประจําป

เกณฑการประเมนิ :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข อ

มีการดำเนินการ
2 หร ือ 3 ข อ

มีการดําเนินการ
4 หร ือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 หรอื 7 ขอ

มีการดําเนินการ
8 ขอ
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปงบประมาณ

คําอธบิายตัวบงชี้ : ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสวนบริหารสินทรัพย คือ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย และหัวหนาสวนบริหารสินทรัพย หากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย และหัวหนา
สวนบริหารสินทรัพยมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากร
อยางดี เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และการกํากับดูแล
ติดตามผลการดําเนินงานของสวนบริหารสินทรัพยไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะสงผลใหมหาวิทยาลัยเจริญรุดหนา
อยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน :

1. ผูบรหิารปฏบิัตหินาที่ตามระเบยีบ หรอืขอบังคับมหาวิทยาลัยที่กําหนดครบถวน
2. ผูบรหิารมวีิสัยทัศน กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มคีวามสามารถในการวางแผนการดําเนนิงาน มกีารนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏบิัตงิานและพัฒนาหนวยงาน

3. ผูบรหิารมกีารกํากับ ติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามที่มอบหมาย
รวมทัง้สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนนิงานของหนวยงานไปยังบุคลากรใน
หนวยงาน

4. ผูบรหิารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวมในการบรหิารจัดการ ใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม

5. ผูบรหิารถายทอดความรูและสงเสรมิพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ

6. ผูบรหิารบริหารงานดวยหลักธรรมาภบิาล โดยคํานึงถงึประโยชนของหนวยงาน
มหาวทิยาลัย และ ผูมสีวนไดสวนเสยี

7. มหาวทิยาลัยประเมนิผลการดําเนนิงานของผูบริหารหนวยงานตามระบบการ
ประเมนิของมหาวทิยาลัย

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผูนําของผูบรหิารหนวยงาน
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เกณฑการประเมนิ :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มกีารดําเนินการ
1 ขอ

มกีารดําเนินการ
2 หรอื 3 ขอ

มกีารดําเนินการ
4 หรอื 5 ขอ

มกีารดําเนินการ
6 ขอ

มกีารดําเนินการ
7 ขอ

หมายเหตุ : หากจะประเมนิผานเกณฑการประเมนิมาตรฐานขอท่ี 6 นัน้ ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนยิามศัพทท่ีระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.

ชนิดของตัวบงชี้ : การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรยีนรู

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศกึษา

คําอธบิายตัวบงชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการ
เรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัยซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสวนบริหารสินทรัพยสามารถเขาถงึความรู และพัฒนาตนเองใหเปน
ผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในมหาวทิยาลัย ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลอืก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการความรูในหนวยงานใหดยีิ่งขึ้น

เกณฑมาตรฐาน :
1. มกีารกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ

ภารกจิของสวนบรหิารสนิทรัพย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะที่สอดคลองกับ

ภารกจิของสวนบรหิารสนิทรัพยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มกีารแบงปนและแลกเปลี่ยนเรยีนรูจากความรู ทักษะของผูมปีระสบการณตรง

(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏบิัตทิี่ดตีามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

4. มกีารรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทัง้ทีม่อียูในตัวบุคคล
และแหลงเรยีนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏบิัตทิี่ดมีาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)

5. มกีารนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศกึษาปจจุบันหรอืปการศกึษา
ที่ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะ
ของผูมปีระสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏบิัตทิี่ดมีาปรับใชในการ
ปฏบิัตงิานจรงิ

ตัวบงชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู
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เกณฑการประเมนิ :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มกีารดําเนินการ
1 ขอ

มกีารดําเนินการ
2 ขอ

มกีารดําเนินการ
3 ขอ

มกีารดําเนินการ
4 ขอ

มกีาร
ดําเนนิการ 5

ขอ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศกึษา
คําอธบิายตัวบงชี้ : สวนบริหารสินทรัพยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถใชงานได
ทัง้เพื่อการบรหิาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุก
ดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมนิจากความพงึพอใจของผูใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการดานสารสนเทศ โดยนําคอมพิวเตอร และ
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเขามาชวยในการรับ-สง การรวบรวม และการจัดเก็บขอมูล
การประมวลผล การพิมพ การสรางรายงาน ฯลฯ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดระบบการ
ใหบรกิาร การใชเงนิ และการดูแลขอมูลดวย

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบซึ่งรวบรวม และมีการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เปนประโยชน
เพื่อใชดําเนนิการอยางใดอยางหนึ่ง ระบบสารสนเทศ มหีลายประเภท เชน
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
2. ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ
3. ระบบประมวลผลรายวัน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มนีโยบายและ/หรือแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของสวนบริหาร

สินทรัพย โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ

3. มกีารประเมนิความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายในและ/หรือภายนอกที่

เกี่ยวของ

เกณฑการประเมนิ :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มกีารดําเนินการ

1 ขอ
มกีารดําเนินการ

2 ขอ
มกีารดําเนินการ

3 ขอ
มกีารดําเนินการ

4 ขอ
มกีารดําเนินการ

5 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ
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แหลงที่มา : ก. ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ - ฝายวางแผน/ สถานสงเสรมิและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (SUT-MIS)

ข. ระบบสารสนเทศดานการเรยีนการสอน - ฝายวชิาการ/ ศูนยบรกิารการศกึษา
ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา และ
ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา

ค. ระบบสารสนเทศดานการวจัิย -ฝายวชิาการ/ สถาบันวจัิยและพัฒนา
ง. ระบบสารสนเทศดานการเงนิ - ฝายบรหิาร/ สวนการเงินและบัญชี

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศกึษา

คําอธบิายตัวบงชี้ : เพื่อใหสวนบริหารสินทรัพยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร
และควบคุมปจจัย  กจิกรรม  และกระบวนการดําเนนิงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสยีหาย (ทัง้ในรูปของ
ตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ
คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด  เพื่อปองกันหรอืบรรเทาความรุนแรงของปญหา  รวมทั้ง
การมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉนิ เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มคีวามพรอมใชงาน  มกีารปรับปรุงระบบ
อยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายกลยุทธเปนสําคัญ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มกีารแตงตัง้คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบรหิาร และบุคลากรภายใน

หนวยงานรวมเปนคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบท

ของหนวยงาน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรอืกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร การบรหิารงานวจัิย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบรบิทของหนวยงาน

ตัวบงชี้ที่ 7.4 : ระบบบรหิารความเสี่ยง
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3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวเิคราะหในขอ 2

4. มกีารจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และดําเนนิการตาม
แผน

5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผน และรายงานตอคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาอยางนอยปละ 1 ครัง้

6. มกีารนําผลการประเมนิ และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
ของมหาวทิยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวเิคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

เกณฑการประเมนิ :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มกีารดําเนินการ

1 ขอ
มกีารดําเนินการ

2 ขอ
มกีารดําเนินการ
3 หรอื 4 ขอ

มกีารดําเนินการ
5 ขอ

มกีารดําเนินการ
6 ขอ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี
แผนกลยุทธทางดานการเงนิซึ่งเปนแผนจัดหาเงนิทุนจากแหลงเงนิทุนตาง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทา
รายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถ
วเิคราะหสถานะทางการเงนิและความมั่นคงของมหาวทิยาลัยได

เกณฑมาตรฐาน :
1. มแีผนกลยุทธทางการเงนิที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มแีนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงนิอยางมปีระสิทธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มงีบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏบิัตกิารในแตละภารกิจและการ

พัฒนาหนวยงานและบุคลากร

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ



หนา 23/ 37
การประกันคุณภาพการศึกษาของสวนบริหารสนิทรัพย

4. มกีารจัดทํารายงานทางการเงนิอยางเปนระบบ และรายงานตอผูบรหิาร/
คณะกรรมการที่กํากับดูแล/คระกรรมการการเงนิและทรัพยสนิ สภา
มหาวทิยาลัย อยางนอยปละ 2 ครัง้

5. มกีารนําขอมูลทางการเงนิไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย และวเิคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง

6. มหีนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ตดิตามการใชเงนิให
เปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด

7. ผูบรหิารระดับสูงมกีารตดิตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงนิไปใชในการวางแผนและการตัดสนิใจ

หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงนิ เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงนิของมหาวทิยาลัยท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดาเนนิการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธของมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสาหรับ
การดาเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช
ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีมหาวิทยาลัยใชในการดาเนินการใหกลยุทธนั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจาก
แหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดนิหรือเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของมหาวิทยาลัย เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือมหาวิทยาลัยจะตองมีการ
ระดมทุนดวยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธของมหาวทิยาลัย

เกณฑการประเมนิ :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดาเนินการ

1 ขอ
มีการดาเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดาเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดาเนินการ

6 ขอ
มีการดาเนินการ

7 ขอ
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การเก็บรวบรวมขอมูล : ปการศกึษา

คําอธบิายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยให
เปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ มกีาร
วัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมี
นวัตกรรมทีเ่ปนแบบอยางที่ดี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสราง
ผลผลติทางการศกึษาที่มคีุณภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสู
ความเปนเลศิตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวชิาการหรอืวชิาชีพนัน้ ๆ มหีลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสารเผยแพรใหหนวยงานภายในหรอืภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได

เกณฑมาตรฐาน :
1. มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกจิ

และพัฒนาการของหนวยงาน และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยผูบริหารหนวยงานและมหาวิทยาลัย
3. มกีารกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเตมิตามภารกจิของหนวยงาน

4. มกีารดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ตดิตามการดําเนนิงาน และประเมนิคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัย

ตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มขีอมูลครบถวนตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด
3) การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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5. มกีารนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมกีาร
พัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีของหนวยงานทุกตัวบงช้ี

6. มรีะบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน
7. มสีวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยีในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะคณาจารย

นักศกึษา ผูใชบัณฑติ และผูใชบรกิารตามภารกจิของหนวยงาน
8. มเีครอืขายการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน

ภายในและ/หรอืภายนอกสถาบัน และมกีจิกรรมรวมกัน
9. มแีนวปฏบิัตทิี่ดหีรอืงานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน

หมายเหตุ : แนวปฏบิัตทิี่ดี หมายถงึ วธีิปฏบัิต ิหรือขัน้ตอนการปฏบัิตท่ีิทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสูความ
เปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสารเผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได

เกณฑการประเมนิ :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มกีารดําเนินการ

1 ขอ
มกีารดําเนนิการ

2 หรือ 3 ขอ
มกีารดําเนนิการ

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ
มกีารดําเนนิการ
7 หรือ 8 ขอ

มกีารดําเนนิการ
9 ขอ
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• ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี เรื่อง การแบงสวนงานภายใน (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2555

ภาคผนวก
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• คําสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่ 1142 / 2555 เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการ
บริหารสนิทรัพย  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี
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• คําสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่ 667/2555 เรื่อง แตงตัง้หัวหนาสวนบริหารสนิทรัพย
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• คําสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่ 1478/2556 เรื่อง แตงตัง้คณะทาํงานประกันคุณภาพ
การศกึษาสวนบริหารสนิทรัพย
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• คําสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่ 585/2557 เรื่อง แตงตัง้คณะทาํงานประกันคุณภาพ
การศกึษาสวนบริหารสนิทรัพย (เพิ่มเตมิ)
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• คําสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่ 1267/2556 เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการเพื่อวางแผน
กลยุทธทางการเงนิ
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การประกันคุณภาพการศึกษาของสวนบริหารสนิทรัพย

• คําสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่ 1268/2556 เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการบริหาร
บริหารสนิทรัพย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี



หนา 35/ 37
การประกันคุณภาพการศึกษาของสวนบริหารสนิทรัพย



หนา 36/ 37
การประกันคุณภาพการศึกษาของสวนบริหารสนิทรัพย

• คําสั่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ที่ 1270/2556 เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการทรัพยสนิ
ทางปญญา



หนา 37/ 37
การประกันคุณภาพการศึกษาของสวนบริหารสนิทรัพย


