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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ
ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
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8
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ข้อ
เป้าหมายของปีนี้ : 7 ข้อ
เป้าหมายของปีต่อไป : 7 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2554
สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลในการบริหารประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ และภาพของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตที่ต้องการไปถึงซึ่งเป็นปรัชญา หรือปณิธานของมหาวิทยาลัย ภายใต้แผน
ระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 ที่กาหนดไว้ โดยนาบริบทที่กล่าวมาทั้งหมดมาสังเคราะห์ ร่วมกับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสานักงานอธิการบดี (สอ.1.1-1)
2. สานักงานอธิการบดีมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังบุคลากรในสานักงาน และมีการประชุม
ร่วมกันเพื่อให้รับทราบแนวทางการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี (สอ.1.1-2(1) )
และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกันของคณะกรรมการการจัดทาแผนงาน (สอ.1.1-2(2) ,
สอ.1.1-2(3))
3. สานักงานอธิการบดี มีกระบวนการปรับแผนกลยุทธ์ให้เป็นแผนปฏิบัติงานประจาปี โดย
กาหนดลงถึงระดับโครงการและกิจกรรมที่สะท้อนในรูปของแผนการเงินด้วย ซึ่งรายละเอียดใน
แผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ
ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554 ของสานักงานอธิการบดี (สอ.1.1-3)
4. สานักงานอธิการบดีได้กาหนดตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสาเร็จการดาเนินงาน
ตาราง
ตัวบ่งชี้ ในแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี(สอ.1.1-4)
5. ในการดาเนินงานตามแผนประจาปี ของสานักงานอธิการบดี เป็นไปตามกาหนดในปฏิทิน
การปฏิบัติงาน (สอ.1.1-5)
6. สานักงานอธิการบดีได้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจาปี โดยรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการจัดทาแผน
2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 255 4-ตุลาคม 2554 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 255 4-พฤษภาคม
2555 (สอ.1.1-6)
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารทราบ (สอ.1.1-7)
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จุดแข็ง :
1. สานักงานอธิการบดีมีการจัดทาแผนกลยุทธ์สอดคล้องตามนโยบายกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย มีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทา
แผนปฏิบัติการประจาปี และมีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
จุดอ่อน :
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สอ.1.1-1
สอ.1.1-2(1)
สอ.1.1-2(2)
สอ.1.1-2(3)
สอ.1.1-3
สอ.1.1-4
สอ.1.1-5
สอ.1.1-6
สอ.1.1-7

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2551-2555) ยุทธศาสตร์ของสานักงาน
อธิการบดี คาสั่งที่ 225/2553 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนา
รายงานการประชุมปรึกษาหารือ การทาแผน ภายในสานักงานอธิการบดี 2 ครั้ง
หนังสือเชิญประชุมของคณะกรรมการแผนงาน
เอกสารการประชุมของสานักงางแผนและพัฒนาในเรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการ โครงการ
แผนปฏิบัติการประจา ปีการศึกษา 2554 ของสานักงานอธิการบดี
ตารางตัวบ่งชี้ ในแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี
ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อยู่ในเล่มแผนปฏิบัติการประจา ปีการศึกษา 2554
เล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2554ตุลาคม 2554 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2554-พฤษภาคม 2555
-เล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2554ตุลาคม 2554 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2554-พฤษภาคม 2555
-บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารทราบผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
-เล่มสรุปโครงการ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

2

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ข้อ
เป้าหมายของปีนี้ : 7 ข้อ
เป้าหมายของปีต่อไป : 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/
/

/
/
/
/
/

เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
: บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2554
สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยนายกสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน (สอ.7.1-1(1)) ในการการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 255 4 มีจานวน 4 ครั้ง ซึ่งได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนาเสนออย่างละเอียด
รอบคอบ ให้คาแนะนา และมีการตั้งข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนการ
ประชุมไว้เป็นประจาทุกปี และในปีการศึกษา 2554 มีการประชุมครบทุกครั้งตามที่กาหนด มี
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 85.55 ของจานวนกรรมการทั้งหมด มีตารางการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 255 4,รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย , สถิติการเข้าประชุม (สอ.
7.1-1(2)) มหาวิทยาลัยได้ทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการจัดระบบ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2550 (สอ.7.1-1(3)) สานักงานอธิการบดีได้ทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานด้านการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 255 4 (สอ.7.1-1(4))
และได้ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทาการประเมินผู้บริหาร และสานักงานอธิการบดีได้ทาการสรุปผลการ
ประเมินการบริหารงาน (สอ.7.1-1(5))
2. ผู้บริหารกาหนดนโยบายและมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
2.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และนโยบายของผู้บริหารทุกระดับ ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2551-2555) (สอ.7.1-2(1))
2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี (สอ.7.1-2(2))
2.3 มีระบบฐานข้อมูลกลางงานบุคลากร ปีการศึกษา 255
4 (สอ.7.1-2(3))
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามที่ได้มอบหมาย สานักงานอธิการบดีได้มี
การประชุมในสานักงานอธิการบดีในการจัดทาแผนงาน เพื่อให้บุคลากรในสานักงานได้ทราบ
รายละเอียดในการดาเนินงานและได้แบ่งหน้าที่ในการจัดทาแผนงาน และเสนอต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายแผนเพื่อทราบต่อไป รายงานการประชุมบุคลากรสานักงานอธิการบดีการจัดทาแผน (สอ.7.1-3)
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริหารมีระบบการสื่อสาร 3 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน โดยผ่านทางอีเมล์ของท่านอธิการบดีเพื่อเปิดรับข้อคิดเห็นต่างๆ (สอ.7.1-4(1))
อีเมล์กลางของสานักงานอธิการบดี (สอ.7.1-4( 2)) กล่องรับความคิดเห็น , โทรศัพท์ และโทรสาร
(สอ.7.1-4(3))
รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2554
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4.2 ผู้บริหารดาเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอานาจ
ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป โดยมีคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร
ปฏิบัติ ประจาปีการศึกษา 2554 (สอ.7.1-4(4))
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยมีหลักการสนับสนุนให้สานักงาน
อธิการบดีจัดทาคู่มือคณาจารย์และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้เต็มตาม
ศักยภาพ (สอ.7.1-5(1))
5.2 รายงานการสร้างสื่อการสอนผ่านระบบ E-Learning จากศูนย์คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของคณาจารย์การสร้างสื่อการสอนผ่านระบบ
E-Learning
(สอ.7.1-5(2))
6. สานักงานอธิการบดีมีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานอย่างเพียงพอ มีการบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ (สอ.7.1-6(1) ข้อ1-10)
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
ในปีการศึกษา 2553 สภาสถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และภาวะผู้นา โดยประเมินความคิดเห็นจากประชาคมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
ผลการประเมินผู้บริหารจะนาไปปรับปรุง การบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม ในปี
การศึกษา 2554 ได้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนกลยุทธ์และนาไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการถ่ายทอด
นโยบาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทราบและเข้าใจร่วมกัน โดยสานักวางแผนและพัฒนาได้
จัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงาน (สอ.7.1-7(1))
2. การจัดทาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อใช้ในการติดตามผลการบริหารและ
การตัดสินใจ
2.1 สานักวางแผนและพัฒนาร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จัดทา
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร โดยได้ทาโครงการระบบบริหารงานบุคคล (สอ.7.1-7(2))
2.2 สานักบริหารงบประมาณและการเงิน จัดทาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การเงินการบัญชี โดยได้ทาโครงการระบบบริหารสารสนเทศทางด้านการเงินและงบประมาณ
(สอ.7.1-7(3))
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จุดแข็ง :
1. มีคณะกรรมการสภาสถาบันที่เข็มแข็ง มีการประชุม 4 ครั้ง ตามแผนการประชุมที่กาหนดไว้
2. มีการนาหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารการจัดการ
3. มีการวางแผนและการกระจายอานาจให้กับผู้บริหารภายในของแต่ละหน่วยงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
จุดอ่อน :
การประชาสัมพันธ์มติของสภาแก่คณาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย ยังไม่ทั่วถึง
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :
ควรแจ้งมติสภาให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างทั่วถึง
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สอ.7.1-1(1)
สอ.7.1-1(2)
สอ.7.1-1(3)
สอ.7.1-1(4)
สอ.7.1-1(5)
สอ.7.1-2(1)
สอ.7.1-2(2)
สอ.7.1-2(3)
สอ.7.1-3
สอ.7.1-4(1)
สอ.7.1-4(2)
สอ.7.1-4(3)
สอ.7.1-4(4)

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสภามหาวิทยาลัย
ตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ,รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย,
สถิติการเข้าประชุม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน
มหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2550
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานด้านการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี
ปีการศึกษา 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ปีการศึกษา 2554
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2551-2555)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี
ฐานข้อมูลกลางงานบุคลากร ปีการศึกษา 2554
รายงานการประชุมบุคลากรสานักงานอธิการบดีการจัดทาแผน
อีเมล์ของท่านอธิการบดี
อีเมล์กลางของสานักงานอธิการบดี TRU_PRESIDENT@HOTMAIL.COM
กล่องรับความคิดเห็น , โทรศัพท์สานักงานอธิการบดีเบอร์ภายใน 217 ,
โทรสาร หมายเลข 0-2809-0829
คาสั่งเลขที่ 93/2554 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติ
ประจาปีการศึกษา 2554
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หมายเลข
สอ.7.1-5(1)
สอ.7.1-5(2)
สอ.7.1-6(1)

สอ.7.1-7(1)
สอ.7.1-7(2)
สอ.7.1-7(3)

รายการเอกสารหลักฐาน
คู่มือคณาจารย์และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
การรายงานการสร้างสื่อการสอนผ่านระบบ E-Learning ของศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ
1. หลักประสิทธิผล เล่มแผนปฏิบัติการของสานักงานอธิการบดี และเล่มยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
2. หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมี WLAN นักศึกษาใช้ได้ทุกที่ในมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกสามารถมาใช้ของมหาวิทยาลัยได้
3. หลักการตอบสนอง มีระบบการลงทะเบียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
5. หลักความโปร่งใส มีอีเมล์ของท่านอธิการบดี เว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี และมี
โทรศัพท์ โทรสาร กล่องรับแสดงความคิดเห็น , มีการแสดงงบการเงินทุกปีการศึกษา
6. หลักการมีส่วนร่วม มีคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี โดยประชาชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทางานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
7. หลักการกระจายอานาจ มีคาสั่งเลขที่ 93/2554 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร
ปฏิบัติ ประจาปีการศึกษา 2554
8. หลักนิติธรรม มีข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
9. หลักความเสมอภาค มีอาจารย์ และ นักศึกษา มุสลิม สามารถอยู่ร่วมกันและทากิจกรรม
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทางาน
เอกสารการประชุมการจัดทาแผนกลยุทธ์และนาไปสู่การปฏิบัติ
โครงการระบบบริหารงานบุคคล
โครงการระบบบริหารสารสนเทศทางด้านการเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย
กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง ( tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

2
3

4

5

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ข้อ
เป้าหมายของปีนี้ : 4 ข้อ
เป้าหมายของปีต่อไป : 4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/

/
/

/

เกณฑ์การประเมิน : 3 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
: บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2554
สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1.
มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551-2555 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 2 (สอ.7.2-1(1))
สานักงานอธิการบดีได้จัดทาหนังสือเทคนิคการเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการ (สอ.7.2-1(2))เพื่อกาหนด
ประเด็นความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนหนังสือที่ถูกต้อง
2. มหาวิทยาลัย
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย(สอ.7.2-2(1))
และในส่วนของสานักงานอธิการบดีได้ทา คาสั่งแต่งตั้งคณะ อนุ กรรมการการจัดการความรู้ ภายใน
สานักงานอธิการบดี (สอ.7.2- 2(2) ) คณะ อนุ กรรมการการจัดการความรู้ของ สานักงานอธิการบดี
ได้กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
โดยได้แจกหนังสือเทคนิคการเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการให้กับคณะ หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การเขียนหนังสือให้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน (สอ.7.2-2(3))
3.
สานักงานอธิการบดี ได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง โดยบุคลากรสานักงานอธิการบดีได้ชี้แจง อธิบาย เกี่ยวกับการเขียนหนังสืออย่างเป็น
ทางการ ให้กับบุคลากรในกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและได้ทราบถึงหลักการต่างๆ ในรูปแบบของการเขียน
หนังสือที่ถูกต้อง เพื่อหนังสือที่เขียนออกมาจักได้เป็นในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน(สอ.7.2-3)
4. สานักงานอธิการบดีมีการรวบรวมความรู้ โดยได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
จัดทาเป็นหนังสือเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการ ได้เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานไว้ใช้เป็น
แนวทางในการเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน (สอ.7.2-4(1)) ได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี และเว็บไซต์ Google ในไฟล์เอกสาร (สอ.7.2-4(2))
จุดแข็ง :
สานักงานอธิการบดีมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่กาหนด โดยจัดทาหนังสือเทคนิคการ
เขียนหนังสืออย่างเป็นทางการเผยแพร่ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางไปในทิศทาง
เดียวกัน
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
หนังสือเทคนิคการเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการที่ได้จัดทานั้นควรจะให้ครอบคลุมและและให้มี
รายละเอียดมากยิ่งขึ้น
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จุดอ่อน :
มีกิจกรรมในด้านการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
น้อย
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :
ควรจัดทาแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยกาหนด
เรื่องให้ชัดเจน จัดทาเป็นโครงการให้เป็นรูปธรรม
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สอ.7.2-1(1)
สอ.7.2-1(2)
สอ.7.2-2(1)
สอ.7.2-2(2)
สอ.7.2-2(2)
สอ.7.2-3
สอ.7.2-4(1)
สอ.7.2-4(2)

รายการเอกสารหลักฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี 2551-2555
หนังสือเทคนิคการเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการ
คาสั่งคณะกรรมการการจัดการความมหาวิทยาลัยธนบุรี
คาสั่งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี
หลักฐานการรับหนังสือเทคนิคการเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการ และรูปถ่ายของแต่ละคณะ
หน่วยงาน
บุคลากรสานักงานอธิการบดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคณะ หน่วยงานต่างๆ
หนังสือเทคนิคการเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการ
-เผยแพร่ทางเว็บไซต์สานักงานอธิการบดี
-เว็บไซต์ Google
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

1
2

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด

3
4
5

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4 ข้อ
เป้าหมายของปีนี้ : 4 ข้อ
เป้าหมายของปีต่อไป : 4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/
/

/
/
/

เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2554
สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ (สอ.
7.3-1(1))จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 255 4 สานักงานอธิการบดี (แสดงรายละเอียดของ
โครงการและกิจกรรม) (สอ.7.3-1(2)) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 255
4 สานักงาน
อธิการบดี (แสดงความเชื่อมโยง สอดคล้อง ระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด–เป้าหมาย
และโครงการ/กิจกรรม) (สอ.7.3-1(3)) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 255
4
สานักงานอธิการบดี (สอ.7.3-1(4))
2. สานักงานอธิการบดี จัดให้มีการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 255
4
โครงการหนังสือเวียนสานักงานอธิการบดี ระบบ
e-office (สอ.7.3-2( 1)) โครงการพัฒนาเว็บไซต์
สานักงานอธิการบดี (สอ.7.3-2(2))
รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2554
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3. สานักงานอธิการบดี มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศโดยใช้
แบบสอบถาม (สอ.7.3-3(1)) และมีการสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้โดยแบ่งเป็นข้อมูลด้านต่างๆ (สอ.
7.3-3(2))
4. สานักงานอธิการบดี มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก คือการส่ง
ข้อมูลระหว่างสานักงานอธิการบดี กับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการส่ง
ข้อมูล ด้านบุคลากร (สอ.7.3-4(1)) ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online
(สอ.7.3-4(2))
จุดแข็ง :
สานักอธิการบดี ได้รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานของสานักอธิการบดีไว้อย่าง
เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
จุดอ่อน :
ข้อมูลและสารสนเทศของสานักอธิการบดี ยังอยู่ในรูปแบบของเอกสารเป็นส่วนใหญ่
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :
1. พัฒนาระบบสารสนเทศของสานักอธิการบดีอย่างเต็มรูปแบบ ให้สามารถเชื่อมโยงกับทุก
คณะวิชา/หน่วยงานผ่านระบบเครือข่าย แบบ Real time
2. พัฒนาเว็บไซต์ของสานักอธิการบดีให้สามารถใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล และสารสนเทศใน
ทุกๆ เรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารจัดการของสานักอธิการบดี
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สอ.7.3-1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
สอ.7.3-1(2) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554 สานักงานอธิการบดี (แสดงรายละเอียดของโครงการและ
กิจกรรม)
สอ.7.3-1(3) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554 สานักงานอธิการบดี (แสดงความเชื่อมโยง สอดคล้อง
ระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด–เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม)
สอ.7.3-1(4) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2554 สานักงานอธิการบดี
สอ.7.3-2(1) โครงการหนังสือเวียนสานักงานอธิการบดี ระบบ e-office
สอ.7.3-2(2) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สานักงานอธิการบดี
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สอ.7.3-3(1) แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ การให้บริการเว็บไซต์ และระบบ
ฐานข้อมูลของสานักงานอธิการบดี
สอ.7.3-3(2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ การให้บริการเว็บไซต์ และระบบ
ฐานข้อมูลของสานักงานอธิการบดี
สอ.7.3-4(1) การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างสานักงานอธิการบดี กับ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้านบุคลากร
สอ.7.3-4(2) การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างสานักงานอธิการบดี กับ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์ และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ
เป้าหมายของปีนี้ : 5 ข้อ
เป้าหมายของปีต่อไป : 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/

/

/
/
/

เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2554
สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี ได้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ อันจะสามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทา
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยสามารถยอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานโดยคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารความเสี่ยงประจา
มหาวิทยาลัยธนบุรี (สอ.7.4-1(1)) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารความเสี่ยงประจาสานัก/คณะ
(สอ.7.4-1(2)) คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี (สอ.7.4-1(3))
2. สานักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจา
สานักงานอธิการบดี (สอ.7.4-2(1)) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจามหาวิทยาลัยธนบุรี (สอ.7.4-2(2))
จัดทาคู่มือบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี (สอ.7.4-2(3)) จัดทารายงานระบุปัจจัยเสี่ยง การ
ประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี (สอ.7.4-2(4))
มีหลักฐานบันทึกการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี (สอ.7.4-2(5))
3. สานักงานอธิการบดี มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ตามรายงานการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ของสานักงานอธิการบดีในข้อ 2 (สอ.7.4-3(1))
4. สานักงานอธิการบดี โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อน ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว โดยมีลาดับเรื่องที่ต้องเร่งดาเนินการ คือ งานสารบรรณ และงานร่าง
โต้ตอบหนังสือ ทาบันทึก คาสั่ง ซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่อง
ดังกล่าว ในรูปแบบรายงานโดยระบุสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางตอบสนองความเสี่ยง การปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (สอ.7.4-4(1))
5. สานักงานอธิการบดี โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการดาเนินการตามแผนที่
วางไว้ คือ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง (สอ.7.4-5(1)) มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการ” (สอ.7.4-5(2)) มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (สอ.7.4-5(4))
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จุดแข็ง :
1. มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และดาเนินการตามแผน
2. สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้มีผลกระทบน้อยลงได้
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาของความเสี่ยงที่พบให้ละเอียด
2. ควรศึกษาปัญหา และหาแนวทางแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน
จุดอ่อน :
ไม่สามารถควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :
สร้างแนวทางป้องกัน โดยจัดโครงการที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สอ.7.4-1(1)
สอ.7.4-1(2)
สอ.7.4-1(3)
สอ.7.4-2(1)
สอ.7.4-2(2)
สอ.7.4-2(3)
สอ.7.4-2(4)
สอ.7.4-2(5)
สอ.7.4-3(1)

สอ.7.4-4(1)

สอ.7.4-5(1)
สอ.7.4-5(2)
สอ.7.4-5(3)

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารความเสี่ยงประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารความเสี่ยงประจาสานัก/คณะ
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี
แผนบริหารบริหารความเสี่ยงประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
คู่มือบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี
รายงานการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี
บันทึกรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ตามรายงานการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของสานักงาน
อธิการบดี
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อน ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว โดยมีลาดับเรื่องที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ คือ งานสารบรรณ และงานร่างโต้ตอบหนังสือ ทาบันทึก คาสั่ง
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี เพื่อติดตามผล
การดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการ”
รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน เสนอต่อคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3)
การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9 องค์ประกอบคุณภาพ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 7 ข้อ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 8 ข้อ
เป้าหมายของปีนี้ : 8 ข้อ
เป้าหมายของปีต่อไป : 8 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
: บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน : 4 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2554
สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 8 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรีว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน (สอ.9.1-1(1)) และได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 255 4
(สอ.9.1-1(2)) เพื่อรองรับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธนบุรี
(สอ.9.1-1(3)) มีคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (สอ.9.1-1(4))
มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี พ.ศ.2553 (สอ.9.1-1(5)) และมี
รายละเอียดการเพิ่มเติมคาอธิบายเกณฑ์การประเมิน (สอ.9.1-1(6)) และมีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการรวบรวมผลการดาเนินงาน รายการหลักฐานและเอกสารข้อมูลอ้างอิง ในแต่ละองค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ของ สกอ. (สอ.9.1-1(7))
2. สานักงานอธิการบดีมีแผนยุทธศาสตร์ของสานักงาน
2554 (สอ.9.1-2(1)) แผนการปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา 2554 (สอ.9.1-2(2)) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภารศึกษา (สอ.9.1-2(3)) มีการจัดทารายงานกาหนดเป้าหมาย
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทใหม่ (สอ.9.1-2(4)) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี (สอ.9.1-2(5)) มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดาเนินการ
รวบรวมผลการดาเนินงาน รายการหลักฐานและเอกสารข้อมูลอ้างอิง ในแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์
ของ ส กอ. เพื่อกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด (สอ.9.1-2(6)) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะ
ทางานด้านการ
ประเมินคุณภาพภายในสานักนักงานอธิการบดี (สอ.9.1-2(7)) และมี คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (สอ.9.1-2(8))
3. มีประกาศเรื่อง อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
(สอ.9.1-3(1)) มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (สอ.9.1-3(2))
4. สานักงานอธิการบดีมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) มีการควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยสานักงานประกัน
คุณภาพมีทีมงาน QA สัญจร เพื่อติดตามการดาเนินงานและเตรียมความพร้อมการรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยได้ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ QA สัญจร (สอ.9.1-4(1)) 2) การจัดทารายงาน
การประเมินตนเองเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา รายงานการประเมินตนเอง
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ปีการศึกษา 255 3 (สอ.9.1-4(2)) สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2553
(สอ.9.1-4(3)) และมีการนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานอธิการบดี (สอ.9.1-4(4))
5. สานักงานอธิการบดีมีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในบริบทใหม่ และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (สอ.9.1-5(1-3))
6. สานักงานอธิการบดีมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพผ่านทางเว็บไซต์ CHE QA ONLINE ของสกอ. (สอ.9.1-6)
7. สานักงานอธิการบดีมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้ความร่วมมือกับสานักประกันคุณภาพการศึกษาในการเข้าร่วม/ดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพ (สอ.9.1-7)
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 5
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกันในวันที่ลงนามความร่วมมือ (สอ.9.1- 8) และมีอีก 2 สถาบันที่ได้เชิญมาเข้า
ร่วม MOU 5+2
จุดแข็ง :
มีการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในครบถ้วนครอบคลุมทุกภารกิจของที่สานักงาน
อธิการบดีรับผิดชอบ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ควรมีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน :
ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สานักอธิการบดีได้
พัฒนาขึ้น
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :
ดาเนินการสร้างผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การจัดทาระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรีว่าด้วย
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่กาหนด
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สอ.9.1-1(1)
สอ.9.1-1(2)
สอ.9.1-1(3)
สอ.9.1-1(4)
สอ.9.1-1(5)
สอ.9.1-1(6)
สอ.9.1-1(7)
สอ.9.1-2(1)
สอ.9.1-2(2)
สอ.9.1-2(3)
สอ.9.1-2(4)
สอ.9.1-2(5)
สอ.9.1-2(6)
สอ.9.1-2(7)
สอ.9.1-2(8)
สอ.9.1-3(1)
สอ.9.1-3(2)
สอ.9.1-4(1)
สอ.9.1-4(2)
สอ.9.1-4(3)
สอ.9.1-4(4)
สอ.9.1-5(1)
สอ.9.1-5(2)
สอ.9.1-5(3)
สอ.9.1-6
สอ.9.1-7

สอ.9.1-8

รายการเอกสารหลักฐาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2554
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2554
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี พ.ศ.2554
รายละเอียดการเพิ่มเติมคาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการรวบรวมผลการดาเนินงาน รายการหลักฐานและเอกสาร
ข้อมูลอ้างอิง ในแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.
ยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2554
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2554
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภารศึกษา
รายงานกาหนดเป้าหมายการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทใหม่
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2554
คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดาเนินการรวบรวมผลการดาเนินงาน รายการหลักฐานและ
เอกสารข้อมูลอ้างอิง ในแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ.
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมทางานด้านการประเมินคุณภาพภายใน สานักนักงานอธิการบดี 2554
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศเรื่อง อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
การกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ QA สัญจร ประจาปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
แผนปฏิบัติการประจาปี 2554 ของสานักงานอธิการบดี
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2553
แผนปฏิบัติการประจาปี 2554 ของสานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี 2554
เว็บไซต์ CHE QA ONLINE System
-คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการรวบรวมผลการดาเนินงาน รายการหลักฐานและเอกสาร
ข้อมูลอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี 2554
-การมีส่วนร่วมเป็นผู้รับผิดชอบระบบ CHE QA Online System
บันทึกความร่วมมือ MOU 5 สถาบันการศึกษา และ MOU 5+2 โดยมีหนังสือเชิญเข้าร่วมอีก 2
สถาบัน
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สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานอธิการบดี
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

7 ข้อ

7 ข้อ

4
4 (ระดับดี)

องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

7 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

7 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

5
4
4
4
4.25 (ระดับดี)

8 ข้อ

8 ข้อ

4
4 (ระดับดี)

องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
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4.16 (ระดับดี)
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บทสรุปผู้บริหาร
สานักงานอธิการบดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงาน
กลางในการบริการและสนับสนุนการดาเนินภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2554 สานักงานอธิการบดีได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ผลการ
ดาเนินงานจากการประเมินคุณภาพตนเอง พบว่าในภาพรวมของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 , 7 และ 9 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 4.16
อยู่ในระดับดี
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