ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ฉบับที่
/๒๕๖3
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
......................................................
เพื่อให้การดาเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นไปตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกาหนดให้มหาวิทยาลัย จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พร้ อมทั้ง จั ดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี จึง
สมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้การ
ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเทคโนโลยี
อ้ า งถึ ง ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 143/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่ง
ขัดแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“คณะ” หมายความว่า คณะ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

~๒~
“หน่วยงานสนับสนุน” หมายความว่า สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สานักศิลปและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“การประเมิ น ” หมายความว่ า การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามองค์ ป ระกอบ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้การประเมินสามารถดาเนินการประเมินแบบ
ออนไลน์หรือประเมิน ณ หลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุนที่รับการประเมิน หรือทั้งสองรูปแบบ
“กรรมการ” หมายความว่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ข้อ 5 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับ โดยให้มี
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 6 ทั้ ง นี้ ห ากมี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภ าพอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึก ษาภายใน ที่มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สุ รินทร์ หรือสถาบันอื่น หรือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดขึ้น โดยให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่กาหนด ดังต่อไปนี้
1) ระดับหลักสูตรแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 1 คน
2) หน่วยงานสนับสนุนแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 1 คน
3) ระดับคณะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินจานวนคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
4) ระดับมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินจานวนคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในประกาศ
เรื่ อง ค่าใช้จ่ ายในการบริ ห ารงานมหาวิทยาลั ย หรือ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกาหนด เว้นแต่การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการให้เป็นไปตามที่
กาหนดในข้อ 8
ข้อ 8 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
(๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กาหนดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
(ก) ประธานกรรมการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินหลักสูตรละ ๓,๐๐๐ บาท
(ข) กรรมการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินหลักสูตรละ ๑,๕๐๐ บาท
(ค) กรรมการและเลขานุการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินหลักสูตรละ ๑,๕๐๐ บาท
(ง) ผู้ช่วยเลขานุการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินหลักสูตรละ ๕๐๐ บาท
(๒) การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ก าหนดอั ต รา
ค่าตอบแทน ดังนี้
(ก) ประธานกรรมการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินหน่วยงานละ ๔,๐๐๐ บาท
(ข) กรรมการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินหน่วยงานละ ๒,๐๐๐ บาท
(ค) กรรมการและเลขานุการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินหน่วยงานละ ๒,๐๐๐ บาท
(ง) ผู้ช่วยเลขานุการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินหน่วยงานละ ๑,๐๐๐ บาท

~๓~
(๓) การประเมินคุณภาพในระดับคณะ กาหนดให้ดาเนินการประเมินไม่ เกิน ๒ วัน โดยมี
อัตราค่าตอบแทน ดังนี้
(ก) ประธานกรรมการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินวันละ ๔,๐๐๐ บาท
(ข) กรรมการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินวันละ ๒,๐๐๐ บาท
(ค) กรรมการและเลขานุการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินวันละ ๒,๐๐๐ บาท
(ง) ผู้ช่วยเลขานุการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ บาท
(๔) การประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน กาหนดให้ดาเนินการประเมินไม่ น้อยกว่า ๒ วัน
โดยมีอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
(ก) ประธานกรรมการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินวันละ ๗,๐๐๐ บาท
(ข) กรรมการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท
(ค) กรรมการและเลขานุการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท
(ง) ผู้ช่วยเลขานุการ อัตราค่าตอบแทนไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ บาท
ข้อ 9 กรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องเชิญบุคคลภายนอกเข้าให้ข้อมูลประกอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนดังนี้
(๑) ระดับคณะ
(ก) หัวหน้าส่วนราชการ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท
(ข) ผู้นาชุมชน/ผู้แทนชุมชน ให้เบิกได้ไม่เกิน ๒ คน คนละ ๕๐๐ บาท
(ค) ผู้ใช้บัณฑิต ให้เบิกได้ไม่เกิน ๒ คน คนละ ๕๐๐ บาท
(ง) ศิษย์เก่า ให้เบิกได้ไม่เกิน ๒ คน คนละ ๕๐๐ บาท
(๒) ระดับมหาวิทยาลัย
(ก) หัวหน้าส่วนราชการ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ คน คนละ ๑,๕๐๐ บาท
(ข) ผู้นาชุมชน/ผู้แทนชุมชน ให้เบิกได้ไม่เกิน ๔ คน คนละ ๕๐๐ บาท
(ค) ผู้ใช้บัณฑิต ให้เบิกได้ไม่เกิน ๔ คน คนละ ๕๐๐ บาท
(ง) ศิษย์เก่า ให้เบิกได้ไม่เกิน ๖ คน คนละ ๕๐๐ บาท
ข้ อ ๑0 ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามประกาศนี้ แ ละมี อ านาจออกประกาศหรื อ ค าสั่ ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี มีอานาจตีความและวินิจฉัย
และเมื่อตีความและวินิจฉัยแล้วให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

