
1 

      บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการก ากับดูแล        
       และพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

     สมาคมสภามหาวิทยาลัย(ประเทศไทย) 
        โดย 
        ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า 
           ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ 
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 นโยบายและทิศทางการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา 

 การก ากับดแูลด้านหลักสูตรและคณุภาพบัณฑิต 

 การก ากับดแูลด้านการเงิน งบประมาณและการพึ่งตนเอง 

 การก ากับดแูลเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 

 สรุป: สิ่งที่อธิการบดีและผู้บริหารคาดหวังจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้       หัวข้อในการน าเสนอ: 
------------------------------------------------- 



3 

 สภามหาวิทยาลัย(University Council) เป็นองค์ กรก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด(Chief 
Executive) สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้าน Governance อธิการบดี
รับผิดชอบด้าน Management กล่าวโดยสรุปได้ว่า 

    สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการให้ความผิดชอบในการให้ความ
เห็นชอบพันธกิจและเป้าหมายของการศึกษา นโยบายและกระบวนการ
แต่งตั้งต าแหน่งส าคัญ การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สนับสนุนอธิการบดีและก ากับโปรแกรมกิจกรรมและทรัพยากร ขณะที่
อธิการบดีเกี่ยวข้องกับการท าสัญญา รับผิดชอบบริหารจัดการย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบาย 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.นโยบายและทิศทางการก ากับ
กับดูแลและการบริหารจัดการ

สถาบันอุดมศึกษา 
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มาตรา ๑๖ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าทีควบคุม ดูแล
กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

  (๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลยัเกีย่วกับการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การปรับแปลงถ่ายทอดพัฒนา
เทคโนโลยี ละการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   (๒) วางระเบียบ ออกประกาศ ข้อก าหนดและข้อบังคับของ
มหาวทิยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวทิยาลัย
เป็นผู้วางระเบยีบและออกขอ้บังคับส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ 
ไปก็ได้  

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๑ อ านาจ หน้าที่ของสภา
สถาบันตามพระราชบัญญัติ
(พรบ.มทส.พ.ศ. ๒๕๓๓) 
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   (๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบตัร 

  (๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส านักวิชา สถาบัน
หรือศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ที่มีฐานะเทียบเทา่ส านัก
วิชา สถาบันหรือศูนย์ รวทั้งการแบ่งส่วนงานของหน่วยงานดังกล่าว 

   (๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของ
สถาบันการศกึษาชั้นสูงละสถาบันวิจัย 

   (๖) อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๑ อ านาจ หน้าที่ของสภา
สถาบันตามพระราชบัญญัติ
(พรบ.มทส.พ.ศ. ๒๕๓๓)(ต่อ) 
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   (๗) พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและ
พิจารณาถอดถอนอธกิารบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 

  (๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการศนูย์และหวัหนา้หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส านกัวิชา สถาบนัหรือศูนย์และศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

   (๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกับการก าหนดต าแหนง่ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ แต่งตั้ง การได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ ์

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๑ อ านาจ หน้าที่ของสภา
สถาบันตามพระราชบัญญัติ
(พรบ.มทส.พ.ศ. ๒๕๓๓)(ต่อ) 
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การลงโทษของพนกังานและลูกจ้าง 

  (๑๐) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

  (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 

  (๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

   (๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็น
อ านาจผู้ใดโดยเฉพาะ 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๑ อ านาจ หน้าที่ของสภา
สถาบันตามพระราชบัญญัติ
(พรบ.มทส.พ.ศ. ๒๕๓๓)(ต่อ) 
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พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง AGB Thailand โดย ดร.ชุมพล พรประภา                  
กับ AGB, U.S.A. โดย Dr.Richard D. Legon 

Years 09,10, 11:Jap[2,2,2], Tai[8,5,7], Sing[12,12,14], Mal[33,27,29], Tha[40,40,40] 
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  กรรมการสภาควรตระหนักในภารกิจ  ๑๒ ประการ 
 ก าหนดพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย: นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ 
แต่งตั้งอธิการบดี: สรรหาคนที่เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้า

เปลี่ยนแปลง ต้องไม่ลืมว่าสภาฯ มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหา
อธิการบดีที่มีความสามารถและพรสวรรค์  

 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอธิการบดี: สภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมีหน้าที่แตกต่างกันแต่เสริมกัน  

ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของอธิการบดี: การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลเป็นกลไกอันส าคัญอันหนึ่งซึ่งแสดงถึงสภา
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนนุอธิการบดี 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๒ ความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยโดยทั่วไป (Ingram, R.T.) 
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  กรรมการสภาควรตระหนักในภารกิจ  ๑๒ ประการ(ต่อ) 
 ประเมินผลงานของสภามหาวิทยาลัยเอง: เพ่ือดูผลงาน จุดอ่อน จุด

แข็งของตนเอง 
 ธ ารงไว้ซึ่งการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทบทวนหลักสตูรการศึกษาและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย: 

จุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตรเพื่อช่วยสนับสนุนปรับปรุง   
 ยืนยันว่าจะจัดการทรัพยากรให้มหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ: ทั้ง

บุคลากร ครุภัณฑ์ และงบประมาณ 
 ยืนยันว่าจะใหม้ีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ: 

Accountability ธรรมาภิบาล รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 การระดมทุน (Fund Raising) เป็นภารกิจทีจ่ะส าคัญขึ้นในอนาคต 
 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยโดยทั่วไป (Ingram, R.T.) 
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  กรรมการสภาควรตระหนักในภารกิจ  ๑๒ ประการ(ต่อ) 
 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ป้องกันการแทรกแซง

จากฝ่ายการเมืองและผู้มีอิทธิพล 
 เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน และเชื่อมโยงชุมชนสู่มหาวิทยาลัย 

CSR; Corporate Social Responsibility or USR; University Social 
Responsibility 

 ท าหน้าทีเ่มื่อมีการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจ 
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์บางเรื่อง  

 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัยโดยทั่วไป (Ingram, R.T.) 
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ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ 
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  รูปแบบสภาผู้บริหาร: ผู้บริหารเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

 รูปแบบสภาทวิภาคี: ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนพอ ๆ 
กัน 

 รูปแบบสภาไตรภาค:ี ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนพอ ๆ กัน 

 รูปแบบสภาผู้ทรงคุณวุฒิ (Lay Board):ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกเป็นสว่นใหญ่ (สภา มทส.) 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๓ รูปแบบของสภามหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ ในสหรัฐอเมริกา Board of Regents หรือ Board  of Trustees จะเป็นแบบ
สภาผู้ทรงคุณวุฒิ (Lay Board) 
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อธิการบดีรับผิดชอบด้านบริหารจัดการ ๔ ด้าน โดยสภา
มหาวทิยาลัยเป็นองค์การที่รบัผิดชอบด าเนินการ 
 จัดระบบและวางระเบียบการเงินและทรัพย์สิน  
 จัดระบบวางระเบียบการบริหารงานบุคคล 
 จัดระบบวางระเบียบการบริหารงานวิชาการ 
 จัดระบบและวางระเบียบการบริหารทั่วไป 
                                                                                                                          

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๔  การจัดระบบบริหารงานภายใน 
        สิ้นสุดระดับสภามหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ อาจจะยงั
ต้องใช้ระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการของทางราชการอยู ่
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ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๕  กรรมการประจ าสภามหาวิทยาลยั 

กรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย ควรมีอย่างน้อย ๔ 
ชุด คือ 

๑. คณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สิน 

๒. คณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

๓. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

๔. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

หมายเหตุ สภาวิชาการตามพระราชบัญญัติ มีอ านาจหน้าที่ด้านการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ในบางกรณีต้องส่งต่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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       ๑. ท่านสนใจเรื่องของอดุมศึกษาและใส่ใจในวิทยาลัย/
มหาวทิยาลัยแห่งนี้หรือไม่? 
       ๒. ท่านเตรียมตัว เตรียมใจที่จะเสียสละเวลาและก าลัง
งานแล้วหรือยงั? 
       ๓. ท่านมคีวามเห็นหรือความสนใจ และพร้อมรับ
ความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือไม่? 
       ๔. ท่านเตรียมตัว เตรียมใจ ที่จะให้หรือขอให้ผู้อื่น
สนับสนุนทางการเงนิแก่วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยแห่งนี้หรือไม่? 
 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๖ ข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจรับ
เป็นกรรมการสภาฯ , R.T. Ingram 
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 ต่อ ... 
     ๕. ท่านเตรียมตัวที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
แห่งนี้หรือไม่? 
     ๖. ท่านเตรียมตัว เตรียมใจที่จะท างานภายใต้กรอบและ
กฎเกณฑ์ของการบริหารมหาวิทยาลัย/บรหิารวิชาการ/
บริหารงานบุคคล/บริหารงานการเงินและทรัพย์สินหรือไม่? 
     ๗. ท่านเขา้ใจภาวะและสถานการเป็นกรรมการวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด? 
 
 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๖ ข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ
รับเป็นกรรมการสภาฯ , R.T. Ingram 
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  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น 
 ด้านวิชาการในศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
 ด้านการเงินและบัญชี การคลัง และระบบงบประมาณ                
 ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ด้านการลงทุนและหารายได้ 
  ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 ด้านเทคโนโลย ีรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล 
 ด้านการปกครอง ด้านกฎหมาย 
 ด้านการแพทย ์

                                       เป็นต้น 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๗ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
สภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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       ๑. เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในสังกัดและในก ากับของรัฐ และอุดมการณ์ของสถาบันนั้น ๆ 
      ๒. มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่ออุดมศึกษาและ
สถาบันนั้น ๆ 
      ๓. ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งต่อสถาบนัอุดมศึกษาหรือ
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยนั้น ๆ 
      ๔. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบีหนา้ที่กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยนั้น ๆ 
 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๑.๘ คุณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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  เนื่องจากมีสภาวิชาการท าหน้าที่กลั่นกรองให้ระดับนึ่งแล้ว 
สภามหาวิทยาลัย จึงพิจารณาภาพรวมโดยเน้นเรื่องของวัฒนธรรม
คุณภาพ(Quality Culture)และให้ความสนใจในประเด็นต่อไปนี้ 
   - การเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ สอดรับกับอุปสงค์และสอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือไม ่บัณฑิตได้รับความ
พึงพอใจจากสถานประกอบการสูงขึ้น การได้นักศึกษาที่มี
คุณภาพสูงขึ้น การธ ารงจ านวนนักศึกษา มีทุนการศึกษาที่พอเพียง
และลดการตกออกกลางคัน การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษามี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับหลักสูตรปริญญาตรแีละพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรดังกล่าวส่งเสริมภารกิจด้านการวิจัย
หรือไม่ เพียงใด         

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๒.การก ากับดูแลด้านหลักสูตร
และคุณภาพบัณฑิต 
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ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๒. การก ากับดูแลด้านหลักสูตร
และคุณภาพบัณฑิต(ต่อ) 

- ด้านการวิจัย คณาจารย์ต้องผลิตงานวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยต้องมี
คุณภาพดีและดีมากอย่างสม่ าเสมอรับการตีพิมพ์และจดสิทธิบัตร 
คุณภาพของผลงานวิจัยจะสะท้อนคุณภาพของมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัยจะก ากับนโยบายการสนับสนุนการวิจัยด้านใดและ
อย่างไร 

-  การบริการวิชาการ เป็นสถาบันคู่เคียงสังคม เป็นสมองและเป็นสติ
ให้กับสังคม มากน้อยเพียงใด 

- การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ยอมรับในวงการ (Recognition & Reputation) การจัดอันดับ(Ranking) 
การยอมรับจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
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ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ 

มทส. ลงนาม ความร่วมมือกับ ALICE, CERN, GUCAS, IHEP 

มทส. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพฯ 

22 
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ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ 
มทส.:ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

23 

             SUT vs WACE                   SUT vs GUCAS 

SUT vs Indonesian Univ. Rector Council SUT vs German University 
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     สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การ
คลังและการงบประมาณผ่าน “คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน” 
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการชุดนี้มีความรับผิดชอบพื้นฐานทั่วไป ดังนี้ 
    ๑. ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบทบทวนแก้ไขรายงาน
การเงินให้ถูกต้อง  เข้าใจแหล่งที่มาของงบประมาณและรายได้ 
รวมทั้งสามารถคาดคะเนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    ๒. พิจารณาภาพรวมของงบประมาณด าเนินการทั้งรายปีและ
ระยะยาว ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณประจ าปี
ที่ฝ่ายบริหารจัดท า ก ากับดูแลการใช้งบประมาณโดยเทียบกับผล
การปฏิบัติงานให้เป็นตามเป้าหมาย 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๓. การก ากับดูแลด้านการเงิน 
งบประมาณและการพึ่งตนเอง 
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      ๓. ให้ความมั่นใจว่ารายงานการเงินมีความถูกต้อง มีระบบบัญชีที่
ถูกต้องทันสมัยเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป 
       ๔. ให้ความมั่นใจว่า ต้องมีรายงานการเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทันเวลา รวมถึงอาจให้ข้อเสนอแนะตอ่
สภามหาวิทยาลัย 
       ๕.เสนอขออนุมัติงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
ความเหมาะสมใข้เสนอของอธิการบดี เพื่อให้มั่นใจว่าได้สนับสนุนการ
ด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภาฯ อนุมัติ 
       ๖. สื่อสารให้ความรู้แก่สภามหาวิทยาลัย พิจารณาด้านการเงินทุก
ประเด็นร่วมกับสภามหาวิทยาลัย เพื่อความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย รายงานการเงินจะมีส่วนช่วยให้สภา
มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในผลกระทบต่าง ๆ 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๓. การก ากับดูแลด้านการเงิน 
งบประมาณและการพึ่งตนเอง(ต่อ) 
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      มทส. ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินไว้ว่า“ท าหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน เพื่อน าเสนอสภา
มหาวทิยาลัย รวมทั้งให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดใน
เรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจ า เช่น การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
หรือที่สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย” 
 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๓. การก ากับดูแลด้านการเงิน 
งบประมาณและการพึ่งตนเอง(ต่อ) 
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 ๑).  พัฒนาระเบียบ/ข้อบังคับ การบริหารการเงิน การ
คลังการพัสดุและทรัพย์สินให้ทันสมัย 
               ๒).  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อระบบ
การคลัง การเงินการพัสดุและทรัพย์สิน 
               ๓). จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
               ๔). จัดท าโครงการและจัดท าค าของบประมาณประจ าปี
ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเป็นนิจ 
 ๕). ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และค่าบริการ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ให้ข้อแนะน าต่อ อธก./ผู้บริหาร 

2A (double A) คือ A: อัตตาภิบาล (Autonomy; Academic, 
HRM, Financial)และ A: ความรับผิดรับชอบ (Accountability; 
Academic Integrity, Social Responsibility, Financial Integrity): 
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  ๖).  รณรงค์หาทุนจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเคร่ืองมือวิจัยให้มหาวิทยาลัย 
           ๗).  ก ากับดูแลและติดตามการบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
           ๘).  ท าแผนแม่บทบ ารุงรักษาสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยทั้งอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ 
           ๙).  ปฏิรูปและก ากับ ดูแล ให้หน่วยวิสาหกิจให้เป็น
หน่วยงานที่ท าก าไรหรือเลี้ยงตนเองได้ 
           ๑๐).  การบริหารจัดการความเสี่ยง (RM) และ
ควบคุมภายใน (IC) ที่มีประสิทธภิาพ 
          ๑๑). การตรวจสอบ มีหน่วยตรวจสอบภายใน มี 
Audit Committee 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ให้ข้อแนะน าต่อ อธก./ผู้บริหาร(ต่อ) 
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 ๑๒).  การพึ่งพาตนเองได้ โดยมีส่วนบริหารสินทรัพย์
ร่วมกับส านักงานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property Management Office, IPMO) เป็นหน่วยเลขานุการ 
เสนอแผนการหารายได้จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ทั้งจาก
เงินสะสมและรอจ่ายและเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
พนักงาน จากอาคาร สถานที่ เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือ
ทดสอบและทรัพย์สินทางปัญญา  
            ๑๓).  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมศิษย์เก่า โดย
อ านวยความสะดวกจัดพื้นที่ให้เป็นที่ท าการของสมาคม ร่วมจัด
กิจกรรมกับสมาคม สร้างความเข้มแขง็ของ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซ่ึง
จะเป็นพลังส าคัญของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต ตาม
นโยบาย “ภาคภูมิและผูกพัน” 
   

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ให้ข้อแนะน าต่อ อธก./ผู้บริหาร(ต่อ) 
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เปิดส่วนบริหารสินทรัพย์ 
ส่วนการเงินและบัญชี 

สิบเดือน สิบตัน มัน
(ส าปะหลัง) มทส. 

สดทุกหยาด สะอาดทุก
หยด นมสด มทส. 

อร่อยเหมือนไก่ไทย โตไว
เหมือนไก่ฝรั่ง ไก่เนื้อ มทส. 

มทส.ช่วยได้ ท านา หนึ่งไร่ 
รายได้กว่าแสน 

      ปุ๋ยอินทรีย์ มทส.    

ตัวอย่างทรัพย์สินทางปัญญา              
SUT’s Brands:: 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ 
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     สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่าน “คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล” 
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัย   
คณะกรรมการชุดนี้(ของ มทส.) มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
    ๑. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย 
    ๒. รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือได้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งและการก าหนดอัตรา
เงินเดือนที่ได้รับ 
    ๓. เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๓. การก ากับดูแลด้านการ
บริหารงานบุคคล 
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     ๔. รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลยั เพื่อ
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัระบบบริหารงานบุคคล 
     ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เพื่อท าการใด 
ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล 
     ๖. ตีความ วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบงัคับ
ว่าด้วย การบรหิารงานบุคคล 
     ๗. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ๓. การก ากับดูแลด้านการ
บริหารงานบุคคล(ต่อ) 
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๑). หลักการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
สอดคล้องกับลักษณะงานและเอื้ออ านวยต่อภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ครองคนดีและคนเก่ง 
๒). การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์   
 ทางก้าวหน้าในสายอาชีพทั้งนักวิจัย ผู้สอนและสาย
สนับสนุน   
 การพัฒนาพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับ 
  ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น   
  ท าแผนปฏิบัติการจากกลยุทธ์ 
 โครงสร้างองค์กรที่ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ คกก.บริหารงานบุคคลให้การสนับสนุน
และค าแนะน าต่ออธิการบดี/ผู้บริหาร 
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๓). พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังบุคลากรเผื่อการขยายตัว
ในอนาคต   
 การสรรหาบุคลากรศักยภาพสูงเชิงรุก รวมทั้งการจ้างผู้
เกษียณอายุการท างาน 
 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน ควรเลือกบรรจุผู้มีพหุทักษะ 
 การท าความเข้าใจเรื่องการประเมินที่ยุติธรรมและจัดระบบ
ตอบแทน อย่างเป็นธรรม เหมาะสม ปรับ ภาระ เป็น  พลัง  ให้ได้                                                                                                                         
 ก าหนดมาตรฐานประจ าต าแหน่ง และภาระงานขั้นต่ าให้
ชัดเจน 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ คกก.บิหารงานบุคคลใหก้ารสนับสนนุและ
ค าแนะน าต่ออธิการบดี/ผูบ้ริหาร(ต่อ) 
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๔). โครงสร้างและระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) ของมหาวิทยาลัย  
 การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
 ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสุขอนามัยของ
พนักงาน “งานได้ผล คนสุขใจ” 
 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และ จัดหลักสูตร “การวางแผนสืบ
ทอดต าแหน่งงาน”  ต้องพัฒนาบุคลากรภายในให้เขาเป็นผู้บริหาร 
มทส.รุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งผู้บริหาร “ต้องมีวิสัยทัศน์ เจนจัดเรื่องวางแผน 
หนักแน่นกล้าตัดสินใจ ฉับไวเรื่องแก้ปัญหา พัฒนาคน พัฒนางาน
และมีประสบการณ์แห่งความส าเร็จ (success story)”  

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ คกก.บิหารงานบุคคลใหก้ารสนับสนนุ
และค าแนะน าต่ออธกิารบด/ีผู้บริหาร(ต่อ) 
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๕.การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย: สาเหตุและความเป็นมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ในระดับปริญญา สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้โดยอิสระ 
และมีระบบบริหารจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มี
เสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถาบันการศึกษาตามกฎหมายที่ว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา
นั้น ๆ 
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ปัญหาและปัจจยัคุณภาพอุดมศึกษาตามกรอบแผนฯ ๑๕ ปี 

กรอบแผนอุดมศึกษาได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา มี ๘ ปัจจัย                     
.................... 
ปัจจัยที ่๓ ระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการซ่ึงเป็นปัจจัย
ทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบโดยตรงต่อการพฒันาอุดมศึกษาใน
ภาพรวม ซ่ึงบทบาทและความรับผดิชอบขององค์กรสูงสุด คอื 

   “สภามหาวทิยาลยั”                                 ................... 
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การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย: มทส.  

มทส. ครบ ๑๕ ปี 
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๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เริ่มด าเนินการโดยจัดให้มี 

  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  

  คณะกรรมการประจ าของสภามหาวิทยาลัย  

  ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

                งาน  

  การปรับปรุงระบบการประชุมสภา 

                มหาวิทยาลัย 
 

การด าเนินการการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย
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วันที่ ๑๐ – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

  University of Tokyo 
  University of Tsukuba 
  Gwangju Institute of Science and        
      Technology, GIST 
  POSTECH  

รู้วิชาก็ให้รู้เป็นครูเขา: ศึกษา ดูงาน 
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ศึกษาดูงาน POSTECH เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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                   Group Discussion กับวิทยากรของ AGB 

        ศึกษาดูงานที่ Claremont Cllege, CA, U.S.A. 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ประชุมเชิงปฏิบัติการกับ AGB, U.S.A. ที่ 
University of California, San Diego,  April, 2000 
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ตัวอย่างสัมฤทธิผลอื่นของ มทส. 

      ศึกษาดูงาน Cal State University, U.S.A. ฟังค าบรรยายจากผู้บริหาร 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ 

        ประชุมสรุปผล 
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Summer 2011 ASAIHL Conference 
Kueka College, Niagara Falls, N.Y., U.S.A. 

Dr. J. G. Burke.,(left) 
President of Kueka 
College. Prof. J.S. 
Lehman,(right), 
Keynote Speaker. 

http://asaihl.keuka.edu/distinguished-speakers/joseph-g-burke-ph-d/
http://asaihl.keuka.edu/keynote
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พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง AGB Thailand โดย ดร.ชุมพล พรประภา                  
กับ AGB, U.S.A. โดย Dr.Richard D. Legon 

Years 09,10, 11:Jap[2,2,2], Tai[8,5,7], Sing[12,12,14], Mal[33,27,29], Tha[40,40,40] 
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การปาฐกถาน าโดย  Dr.Richard D. Legon, President of AGB, U.S.A. 
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การปาฐกถาน าโดย Professor Jeffrey Sean Lehman, Former President of Cornell Univ. 
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บรรยากาศของ  ASAIHL LEADER SUMMIT (SUMMER 2011 CONFERENCE), KUEKA 
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ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยจากปี พ.ศ. 
๒๕๕๔  สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปได้ ๕ ประการ 

ก. การสร้างความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย [3] 

การก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการให้เกิดการ
ปฏิบัติ  
ก าหนดการเสนอเรื่องเชิงนโยบายอย่างน้อยคราว
ประชุมละ ๑ เรื่อง 
วาระเชิงนโยบายเกิดจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
และจากการ Retreat สภาฯ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะและมติในเรื่องเชิง
นโยบายและรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
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  การประชุมสภา มทส. ปีละ ๗ – ๘ ครั้ง มีระเบียบวาระ ดังนี้ 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี(ประชุมลับ, ถ้าม)ี 
 ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจง้เพื่อทราบ              
 ระเบียบวาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ระเบียบวาระที่ ๔. เรื่องเสนอขออนุมัติ - เพื่อทักท้วง 
 ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
 ระเบียบวาระที่ ๖. เรื่องสืบเนื่อง (ถ้าม)ี 
 ระเบียบวาระที่ ๗. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ระเบียบวาระที่ ๘. เรื่องอื่น ๆ 

                                        

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ ระเบียบวาระการประชุมสภา มทส. 
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          ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ก. การสร้างความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย(ต่อ) 

การสร้างความเข้มแข็งให้สภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
เช่น  
●จัดปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
●ส่งเสริมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารเข้า
ร่วมประชุม อบรม และสัมมนา โดยหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่  สถาบันคลั งสมองของชาติ  สมาคมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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          ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔  สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ก. การสร้างความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย(ต่อ) 

การสร้างความรู้ความเข้าใจและการสื่อสารให้ประชาคมรับทราบ  

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยและฝ่าย
บริหารมหาวิทยาลัย 
จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานกับคณะผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย 

ถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ  
สื่ อ ส า ร แล ะป ร ะช าสั มพั น ธ์ ข่ า ว ส า ร จ า กสภ า
มหาวิทยาลัยให้ประชาคมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกได้รับทราบ ทั้งในที่ประชุมและผ่านทางสื่อ
ต่างๆ  
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          ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔  สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ข. โครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลัย [2] 

การคัดเลือกนายกสภามหาวทิยาลัย/กรรมการสภามหาวทิยาลัย  และ
สัดส่วนกรรมการ   

มีกลไกที่ชัดเจน   
● มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ  
● ใช้กระบวนการมีส่วนรว่มของพนักงานทกุระดับและ

องค์กรที่เกี่ยวข้องเสนอชื่อบุคคลทีม่ีคณุสมบัติเหมาะสม 
● การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวชิาการ

และจากคณาจารย์ประจ า ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การเสนอชื่อบุคคล  โดยผ่านกลไกจากสภาวิชาการ และ
การเลือกตั้งฯ ตามล าดับ 

 องค์คณะของสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน ๒๓ ทา่นโดยสัดส่วนของ
 กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวฒุมิากกวา่
 กรรมการสภามหาวทิยาลัยที่เป็นบคุคลภายใน
 มหาวทิยาลัย จ านวนประมาณ ๒ เท่า (๑๕ : ๘) 
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           ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔  สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       ข. โครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  

          การคดัเลือกอธกิารบดี มีกลไกที่ชดัเจน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

 ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของอธิการบดี การเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม และการประกาศรับสมัคร
จากภายในและภายนอก   
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          ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔  สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จัดให้มีส านักงานของสภามหาวทิยาลัย และมีเลขานุการ สภา
มหาวทิยาลัยเต็มเวลา 

 ท า ใ ห้ ก า ร ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับสภามหาวิทยาลัยเป็นระบบมากขึ้น 
โดยประสานงานและจัดส่งเอกสารผ่านส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสภา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

ค. การจัดให้มีส านักงานของสภามหาวิทยาลัย มีเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเต็มเวลา และสร้างระบบการจัดวาระการประชุม [2] 
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           ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔   สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สร้างระบบการจัดวาระการประชุม  

ก าหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี ให้คณะผู้บริหารและหน่วยงานได้รับทราบ ท าให้
หน่วยงานสามารถวางแผนและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
และฝ่ายเลขานุการสภาฯ สามารถก ากับดูแลเรื่องที่บรรจุเป็น
วาระการประชุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและก าหนดเวลา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรรมการสภาฯ ได้ศึกษาเอกสาร
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเฉลี่ย ๖ วันท าการ ส่งผลให้สภา
มหาวิทยาลัยสามารถใช้เวลาในการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาประชุมเฉลี่ย ๒ ชั่วโมง ๕๐ นาท ี

 

      ค.การจัดให้มีส านักงานของสภามหาวิทยาลัย มีเลขานุการสภา
 มหาวิทยาลัยเต็มเวลา และสร้างระบบการจัดวาระการประชุม 
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    ง.ระบบการบริหารนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัย [5] 

         ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 การก าหนดวาระเชิงนโยบายและการก าหนดทิศทางการ พัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยน าเรื่องเชิงนโยบายเสนอสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวน ๗ เรื่อง 

สภาฯ ให้นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิง
ยุทธศาสตร์ เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทส. ระยะ ๑๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) แผนพัฒนา มทส. ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙)  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มทส. (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายบริหารความ
เสี่ยง มทส. เป็นต้น 
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      การสร้างและรักษาคุณภาพหลักสูตร บัณฑิต และสถาบัน[3] 

         ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) การสร้างและรักษาคณุภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

ก. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปกติ เช่น อนุมัติหลักสูตรใหม่ 
(๓) และหลักสูตรปรับปรุง (๓๗) เพื่อให้ทันสมัยและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นต้น 

ข. การพัฒนาหลักสูตรก้าวหน้า (Honors Programs) ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรก้าวหน้า จ านวน ๔ 
หลักสูตร ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อ
รองรับผู้ที่มีศักยภาพหรือความสามารถพิเศษ 
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๒) การสร้างและรักษาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิต 

ก.ด าเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ   

●เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการสหกิจศึกษานานาชาติ “The 
International Conference on International Cooperative 
and Work – Integrated Education : Expanding 
Sustainable Networking”  

●จัดท าแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โครงการ
พัฒนาความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติใน AEC (ASEAN 
Economic Community)  

●ร่วมลงนาม MOU กับ WACE (World Association of 
Cooperative Education) จัดตั้ง International Satellite 
Office (WACE-ISO@SUT) เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย 

       การสร้างและรักษาคุณภาพหลักสูตร บัณฑิต และสถาบัน(ต่อ) 

      ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔  สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๓) การสร้างและรักษาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

ก.การด ารงความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
●เป็น ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
●มีผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
●มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ออกสู่ เชิงพาณิชย์ ๗ ผลงาน และ
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจดทรัพย์สินทางปัญญารวม 
๖๑ ผลงาน 

การสร้างและรักษาคุณภาพหลักสูตร บัณฑิต และสถาบัน(ต่อ) 

       ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข. ผลงานวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับการประเมินคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 

อันดับ ๑ ของประเทศติดตอ่กัน ๒ ครั้ง จากการประเมินคณุภาพ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของ
สถาบันอดุมศกึษาในประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ซึ่งด าเนินการโดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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๓) การสร้างและรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ มทส. (ต่อ) 

ค.ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

●แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อม มทส.  

●จัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านสหกิจศึกษานานาชาติใน ASEAN Community–AC  

●จัดสรรทุนดุษฎีบัณฑิตแก่นักศึกษาอาเซียน ๙ ประเทศ  

●จั ดกิ จกรรมบรรยายและสั มมนาโดยวิ ทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
เพื่อให้รอบรู้ประชาคมอาเซียนทั้งด้านเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม 

       การสร้างและรักษาคุณภาพหลักสูตร บัณฑิต และสถาบัน(ต่อ) 
 

      ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔  สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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การสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่  

จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ตาม
แผนทดแทนต าแหน่งของมหาวิทยาลัย (Secession Plan) 
เพื่อด ารงต าแหน่งบริหารวิชาการในระดับหัวหน้าสาขาวิชา
หรือเทียบเท่า  

อยู่ระหว่างการเตรียมอบรมนักบริหารวิชาชีพ รุ่นที่ ๑ 
ส าหรับต าแหน่งบริหารวิชาชีพ 

         ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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      ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔  สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  การระดมทุนและทรัพยากรอื่น ๆ 

๑)  มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ประจ าของสภามหาวิทยาลัยที่ช่วยก ากับและกลั่นกรองด้านส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประการหนึ่งคือ จัดตั้งกองทุนหรือหาทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัย 

๒)  มีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ มทส. ท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์มูลค่า
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๓)  จัดตั้งส่วนบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่าส่วน
ในส านักงานอธิการบดี เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔  สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 มอบอ านาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอนุมัติตัดหนี้
สูญ อนุมัติวงเงินการลงทุน 

 มอบอ านาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติข้อตกลงที่ เป็น
ข้อตกลงในการส่งนักศึกษาเฉพาะรายไปปฏิบัติงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 มอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขไม่ให้มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดหลักของ
มหาวิทยาลัยในแผนปฏิบั ติ การที่ ได้ รั บอนุมั ติ จากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว  

            การมอบอ านาจให้คณะกรรมการประจ าของสภามหาวทิยาลัย
 และอธิการบดี  
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ระบบการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานได้
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
แล ะขอ ง อ ธิ ก า ร บดี  แ ล ะ ร า ย ง านผล เ สนอสภ า
มหาวิทยาลัยปีละ  ๒ ครั้ ง  (รอบครึ่ งปีและรอบสิ้ น
ปีงบประมาณ) 

         ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      จ. การประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาล [4] 
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การก าหนดจรรยาบรรณของสภามหาวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 

๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ อนุมัติประกาศสภา มทส. เรื่อง 
จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง  ซึ่ งประกอบด้วย ๑) 
จรรยาบรรณต่อตนเอง ๒)  จรรยาบรรณต่อกรรมการ   ๓) 
จรรยาบรรณต่อมหาวิทยาลัย พนักงานและนักศึกษา และ ๔) 
จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

       ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       จ. การประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาล 

 ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ออกข้อบังคับ มทส. ว่าด้วย 
จรรยาบรรณของ มทส. พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย ๑) 
มาตรฐานจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง ผู้บริหาร 
คณาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษา และแนวปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ๒) กลไกและระบบบังคับใช้จรรยาบรรณ 
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          ผลของการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      จ.  การประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาล 

 สภามหาวิทยาลัยใช้ระบบประเมิน ๒ ระบบ คือ การประเมิน
ตนเอง และการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล เพื่อ
ตรวจสอบความครบถ้วนของการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ เพื่อทบทวนกลไกและประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าที่ และเพื่อการวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับปีถัดไป 
โดยเริ่มประเมินตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (คะแนนเฉล่ีย ๔.๔๙) 

 

         การประเมินสภามหาวทิยาลยั 
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 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เห็นควรให้มีการ
ปร ะ เ มิ น ตน เ อ งขอ งคณะกร รมก า รป ร ะ จ า สภ า
มหาวิทยาลัย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้ประเมินตนเองตาม
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการประชุมและ
การปฏิบัติหน้ าที่ โดยผลการประ เมินในภาพรวม
ด าเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๘๓ (๑๙ ประเด็น) และ
ด าเนินงานแล้วบางส่วน ร้อยละ ๑๗ (๔ ประเด็น) 

         ผลของการปฏริูปสภามหาวทิยาลัย 
 จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สูป่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     จ.  การประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาล 

            การประเมินคณะกรรมการประจ าสภามหาวทิยาลัย 
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กรณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีกบัการบริหารความเส่ียง 
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2544 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าดว้ย 
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ ตอ้งจดัใหมี้ ระบบการบริหารความเส่ียง และ 
แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  

2547 จดัท า รายงานปรับปรุงระบบการควบ 
คุมภายใน ตามรูปแบบท่ีคณะกรรม 
การการตรวจเงินแผน่ดินก าหนด  

2551 

พฒันา ระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยใน
ก ากบัของรัฐ 

พฒันา ระบบการบริหารความเส่ียง 
ท่ี เหมาะสมกับการบริหารงาน
รูปแบบมหาวิทยาลยัในก ากับของ
รัฐ 

ช่วงแรก 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีกบัการบริหารความเส่ียง(ต่อ) 
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2551   

2554 ประกาศใชคู่้มือการบริหารความ 
เส่ียง มทส.ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1  

2555 

ด าเนินการตาม คู่มือการ
บริหารความเส่ียง มทส.  
พร้อมทั้งทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ 
รวมทั้งการศึกษา ดูงาน  

ประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียง 
มทส.และ จัดท าคู่มอืการบริหารความ
เส่ียง มทส. ฉบบัแรก 

  ช่วงหลงั 
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กรณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี Copyright©2012SUT  All Rights Reserved  www.sut.ac.th 

Prof. Dr. Tim Beckett, Registrar 
Mr. Peter McPhillips, Chair, 
Audit and Risk Management Com 
Mr. Michael Schmidt - Liermann, 
Director, Risk – Management and 
Audit Office 
   

สถานทีศึ่กษาดูงาน: 
3 มหาวทิยาลยัในออสเตรเลีย  คือ 
1. Australian National University  
2.  University of Canberra 
3. University of Western Sydney 
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บทบาทของกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

กรณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี Copyright©2012SUT  All Rights Reserved  www.sut.ac.th 

Mrs. Kimberley Pelly 
(Audit, Risk and 
Contracts Manager)  

University  of Canberra, 
Australia 
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กรณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี Copyright©2012SUT  All Rights Reserved  www.sut.ac.th 

สถานทีศึ่กษาดูงาน: 

University of Western 
Sydney, Australia. 

Professor Dr. John Loxton (Senior 
Academic Adviser) 
Mr. Mark Cartwright (Director, 
Audit and Risk Assessment Unit) 
Mr. Sui Wah Wan (Internal Auditor) 
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ประเภทของความเส่ียงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ความเส่ียง มทส. ๙ ประเภท (หน้า ๑๐) 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 

2. ความ เ ส่ี ยง ด้ านการ เ งินและท รัพ ย์ สิน
(Financial and Asset Risk) 
 

3. ความเ ส่ียง ด้านปฏิบัติ ง าน (Operational 
Risk) 
 

4. ความเส่ียงด้านช่ือเสียง(Image and 
Reputation Risk) 
 

5. ความเส่ียงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
(Health and Safety Risk) 
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ประเภทของความเส่ียงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ความเส่ียง มทส. ๙ ประเภท (หน้า ๑๐) (ต่อ) 

6. ความเส่ียงด้านบุคลากร (Staff Risk) 
 
7. ความเส่ียงด้านระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสาร(Information and Communication 
Technology Risk) 
 

8. ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบ(Compliance 
Risk) 
 

9.  ความเส่ียงด้านอตัตาภิบาลและธรรมาภิบาล
(Self and Good Governance Risk) 
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สรุป: ความเช่ือมโยงของระบบการบริหารความเส่ียง มทส. 

ระดบัหน่วยงาน คณะท างานบริหารความเส่ียงประจ าหน่วยงาน 

สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ระดบันโยบาย 

คณะกรรมการติดตาม ตวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ระดบัมหาวทิยาลยั คณะท างานกลัน่กรองรายงานฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มทส. 

1 

2 

3 



โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
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กรณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ก ากบัดูแลระบบ IC & RM 
สอบทานระบบ IC & RM  

คณะท างานกลัน่กรองรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในฯ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน 

คณะท างาน 
ส านักงาน
อธิการบด ี

คณะท างาน 
ส านักวชิา 

คณะท างาน 
ศูนย์/สถาบัน 

คณะท างาน 
หน่วยงานอืน่ 

สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการบริหารความเส่ียง 
สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

1. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั 
 

2. ประเมินผลการด าเนินการของมหาวทิยาลยัตาม 
 
     นโยบายความเส่ียงทีก่ าหนด โดยผ่านคณะกรรมการที่ 
 
      สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการบริหารความเส่ียง 
สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

1. สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความ 
 
      เส่ียงของมหาวิทยาลยั เพื่อเสนอความเห็นต่อสภา 
 
      มหาวิทยาลยัฯ 
 
2.  ใหข้อ้เสนอแนะแก่อธิการบดีและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฯ  
      
     ในเร่ือง การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการบริหารความเส่ียง 
สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง       การควบคุมภายใน และประเมินผลความส าเร็จ        ตามแผนบริหารความเส่ียงของทุกหน่วยงาน  1. น าเสนอผลสอบทานใหค้ณะกรรมการบริหาร       ความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารความ        เส่ียงประจ าหน่วยงานทราบ 
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บทบาทของสภามหาวิทยาลยัในการบริหารความเส่ียง 
สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

1. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั 
2. ประเมนิผลการด าเนินการของมหาวทิยาลยัตาม นโยบายความเส่ียง       
ทีก่ าหนด โดยผ่านคณะกรรมการทีส่ภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 

1. สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง      
ของมหาวทิยาลยั เพือ่เสนอความเห็นต่อสภามหาวทิยาลยัฯ 

2. ให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ใน
เร่ือง การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน และประเมินผลความส าเร็จตามแผนบริหารความเส่ียง
ของทุกหน่วยงาน 

2. น าเสนอผลสอบทานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจ าหน่วยงานทราบ 
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บทบาทของผู้บริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

1. อธิการบด ี(ประธาน) 
2. รองอธิการบดีทุกฝ่าย 
3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 
4. ผูอ้  านวยการศนูยบ์ริการการศึกษา 
5. ผูอ้  านวยการศนูยค์อมพิวเตอร์ 
6. ผูอ้  านวยการศนูยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ฯ 
7. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายบริหาร (เลขานุการ) 
9. หวัหนา้ส่วนการเงินและบญัชี (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

องค์ประกอบ 



88 
บทบาทของกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

กรณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี Copyright©2012SUT  All Rights Reserved  www.sut.ac.th 

บทบาทของผู้บริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

1. น านโยบายการบริหารความเส่ียงสู่การปฏิบติั 
 

2. พฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารความเส่ียง 
 

3. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเส่ียง และ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบั
มหาวิทยาลยั 
 

4. น าเสนอแผนบริหารความเส่ียง และรายงานผล
ด าเนินการบริหารความเส่ียงต่อสภามหาวทิยาลยั 

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ [8] 
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บทบาทของผู้บริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

5.  กลัน่กรองค าขอตั้งงบประมาณในการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเส่ียง 
 

6.  รับทราบผลการด าเนินการและใหข้อ้แนะน าการบริหาร
ความเส่ียงในระดบัหน่วยงาน 
 

7.  ใหค้วามเห็นชอบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในและผลการประเมินเพื่อน าส่งคณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดินเม่ือส้ินปีงบประมาณ 
 

8. จดักิจกรรมส่งเสริมเพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการบริหาร
ความเส่ียงใหผู้บ้ริหารทุกระดบั  

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ(ต่อ) 
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กรณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี Copyright©2012SUT  All Rights Reserved  www.sut.ac.th 

บทบาทของผู้บริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

คณะท างานกลัน่กรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประธาน) 
 

2. คณบดีส านกัวิชาวิศวกรรมศาตร์ หรือผูแ้ทน 
 

3. คณบดีส านกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร หรือผูแ้ทน 
 

4. คณบดีส านกัวิชาเทคโนโลยสีังคม หรือผูแ้ทน 
 

5. คณบดีส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ หรือผูแ้ทน 
 

6. ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา หรือผูแ้ทน 

องค์ประกอบ 
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บทบาทของผู้บริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

คณะท างานกลัน่กรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ 

 
7.  ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการการศึกษา หรือผูแ้ทน 

 
8.  ผูอ้  านวยการศูนยค์อมพิวเตอร์ หรือผูแ้ทน 

 
9.  ผูอ้  านวยการศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ หรือผูแ้ทน 

 
10. ผูอ้  านวยการเทคโนธานี หรือผูแ้ทน 

 
11. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (เลขานุการ) 

 
13. หวัหนา้ส่วนการเงินและบญัชี (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

 

องค์ประกอบ(ต่อ) 
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บทบาทของผู้บริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

คณะท างานกลัน่กรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ 

กลัน่กรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม 
 
ภายใน และแผนการบริหารความเส่ียงระดบั 
 
หน่วยงานและระดบัมหาวทิยาลยั ก่อนน าเสนอ 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ 
 
มหาวิทยาลยัฯ  

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
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บทบาทของผู้บริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

คณะท างานบริหารความเส่ียง ประจ าหน่วยงาน 

หน่วยงานเสนอขอแต่งตั้งคณะท างานบริหารความ 
 
เส่ียงประจ าหน่วยงานไดต้ามจ านวนท่ีเห็นวา่ 
 
เหมาะสม โดยก าหนดให ้หัวหน้าหน่วยงาน     
 
นั้น ๆ ท าหนา้ท่ีประธานคณะท างานฯ โดยต าแหน่ง 
 

องค์ประกอบ 
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บทบาทของผู้บริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

คณะท างานบริหารความเส่ียง ประจ าหน่วยงาน 

1. ด าเนินการตามนโยบายบริหารความเส่ียง
ของมหาวิทยาลัย  โดยจัดระบบการ
บริหารความเ ส่ียงของหน่วยงานให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับระบบการ
บริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยั 
 

2. ระบุปัจจัยเส่ียงและประเมินความเส่ียง
ตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ [4] 
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บทบาทของผู้บริหารมหาวทิยาลยัในการบริหารความเส่ียง 

คณะท างานบริหารความเส่ียง ประจ าหน่วยงาน 

3. จดัท ารายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน และแผนการบริหารความ
เส่ียงของหน่วยงาน 
 

4. ก าหนดใหมี้ตวัช้ีวดัดา้นการบริหารความเ ส่ียงในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ (ต่อ) 



กระบวนการบริหารความเส่ียง 
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กรณี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

จัดโครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

ก าหนดกรอบการปฏิบตัิ 

ระบุปัจจัยเส่ียง 

ระบุค่าโอกาสของความเส่ียงและค่าผลกระทบ 

ประเมนิความเส่ียง 

ก าหนดระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

ระบุวธีิการจัดการกบัความเส่ียงทีเ่หมาะสม 

จัดท าแผนการบริหารความเส่ียง 

จัดท ารายงานผลการบริหารความเส่ียง 

1 

2 

5 

4 

3 

ติดตามประเมนิผล 
แผนการบริหารความเส่ียง 

6 

7 

8 

10 

9 
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สภามหาวิทยาลัยก ากับ ดูแล ตดิตามผล อนุมัติตัวชี้วัดและ
สนใจ –ให้การสนับสนุนการประกันคณุภาพ/การประเมิน ดงันี้: 

 การคิดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (BSC) 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)โดย สมศ. 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) โดย สกอ.  

  การประเมินตนเอง (SAR) 

 การจัด Ranking & Rating โดยองคก์รภายนอก 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้     การก ากับดูแลระบบระกันคุณภาพ/ประเมิน 

------------------------------------------------- 
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เข้าร่วมประชุม OECD’s 2012 IMHE General Conference, Paris. 



จากการยึดหลักการประเมินผลงาน ที่ต้องแม่นตรง การประเมิน
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงาน ตามวิธี 
BSC การประกันคุณภาพการศึกษาประเมินโดย สมศ. และ สกอ.
ปรากฏว่า  มทส. ได้รับผลการประเมินคุณภาพในระดับสูงมาโดย
ตลอด จึงควรก าหนด Benchmark ขึ้นเอง น าข้อสงัเกต และ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าสภา
น ามาประมวลเพื่อปรับปรุงระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ปัจจุบันก าลังศึกษาและพัฒนาระบบ Benchmarking ของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ MENA (Middle East and North 
Africa). 

ศ.ดร.ประสาท  สืบคา้ นวัตกรรมใหม่จากสภามหาวิทยาลัย 
การเทียบระดับบริหารและจัดการ
มหาวิทยาลัย (Benchmarking of 

University Governance) 



๖. อธิการบด/ีผู้บริหารคาดหวงัจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

 

 
 

 

    ๑. ก าหนดนโยบาย มสี่วนและใหค้วามเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา มทส. และแผนปฏิบัติการหลัก                               
๒. ช่วยสร้างระบบวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ทั้งอัตตาภิบาลและธรรมาภิบาล                                                           
๓. ช่วยสร้างระบบวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

    ๔. ช่วยพัฒนายุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองได้ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจได้มากขึ้น 

    ๕. ช่วยเรื่องของการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางด้านการ
แสดงความรับผิดชอบตอ่สังคมของมหาวิทยาลัย (CSR, USR) 



๖. อธิการบด/ีผู้บริหารคาดหวงัจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
 

 
 

 

     ๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเปิดเผยและตรงไปตรงมา และ
สามารถเข้าพบปรึกษาหารือได้ง่าย  

     ๗. สามารถช่วยนายกสภามหาวิทยาลัยในการปลูกฝังค่านยิมและ
ท าความเข้าใจกบัประชาคมในประเด็นที่ว่า “อธิการบดีท างาน
สนองสภามหาวิทยาลัยและนโยบายแห่งรัฐ” 

     ๘. เป็นตัวแทนของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมอุดมศึกษา และสังคมอืน่ ๆ 

     ๙. เก็บความลบัได้ และสามารถให้ข้อเท็จจริงได้ในกรณีจ าเป็น 



๖. อธิการบด/ีผู้บริหารคาดหวงัจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

 

 
 

 

 ๑๐. ท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการท าประโยชน์ใหแ้ก่ 
    มหาวิทยาลัย 
 ๑๑. สามารถที่จะเป็นประธานในคณะกรรมการประจ า

สภามหาวิทยาลยัในล าดับถัดไปได้ 
 ๑๒. ช่วยมหาวิทยาลัยแก้ปัญหาหรือชี้ทางแก้ปัญหา 
      ตามความเชี่ยวชาญของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลยั 
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   THANK YOU 

prasart@sut.ac.th 


