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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
1

2
3
4
5
6
7
8

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ ตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนาผลการพิ จารณา ข้อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบั นไปปรับ ปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายของปีต่อไป :

8 ข้อ
8 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์การประเมิน :

การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/

/
/
/
/
/
/
/

5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 8 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 ที่มีรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน
2556 - 31 พฤษภาคม 2557) ซึ่งจัดทาขึ้นภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.
2555-2559) และสอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ( สอ.1.1-1(1) ) , ( สอ.1.1-1(2) )
2. สานั กงานอธิการบดีมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 ( สอ.1.1-2 (1) ) และยุทธศาสตร์
( สอ.1.1-2 (2) ) ได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 แผนยุทธศาสตร์ไปยังบุคลากรในสานักงาน
อธิการบดี โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้รับทราบแนวทางการดาเนินงานตามแผนของสานักงาน
อธิการบดี ( สอ.1.1-2(3) ) และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกันของคณะกรรมการการจัดทา
แผนงาน ( สอ.1.1-2(4) )
3. สานักงานอธิการบดี มีกระบวนการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นแผนปฏิบัติงานประจาปี 2556
โดยนาไปจัดทาโครงการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุ
ในแผนปฏิบัติการ 2556 ของสานักงานอธิการบดี ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556
ของสานักงานอธิการบดี (สอ.1.1-3)
4. สานักงานอธิการบดีได้กาหนดตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสาเร็จการดาเนินงาน ตารางตัวบ่งชี้ ใน
แผนปฏิบัติการของสานักงานอธิการบดี(สอ.1.1-4)
5. สานักงานอธิการบดีดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของสานักงานอธิการบดี เป็นไปตาม
กาหนดในปฏิทินการปฏิบัติงาน (สอ.1.1-5)
6. สานักงานอธิการบดีได้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการจัดทาแผน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
เดือนมิถุนายน 2556-ตุลาคม 2556 และครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2556-พฤษภาคม 2557 (สอ.1.1-6)
7. มีการประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีล ะ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารทราบ โดยทาบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร (สอ.1.1-7(1)) และเล่มสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556-31 ตุลาคม
2556 และ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2556-31พฤษภาคม 2557 (สอ.1.1-7(2)) ได้นาเข้าที่ประชุม
สภามหาวิ ท ยาลั ย โดยส านั ก วางแผนและพั ฒ นา วาระรายงานผลการด าเนิ น งานครึ่ ง ปี แผนปฏิ บั ติ ก าร
มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2556 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556-31 ตุลาคม 2556) ปรากฏใน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 (สอ.1.1-7(3) มีเล่มสรุปโครงการ 1.โครงการการสรรหา
และคัดเลือกบุ คลากร 2.โครงการการประชุม สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2556 3.โครงการพัฒ นา
บุคลากรในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 4.โครงการการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2556 5.
โครงการการประชุมบุคลากร ประจาปีการศึกษา 1/2556 , 2/2556 , 1/2557 6.โครงการพัฒนาเว็บไซต์
สานักงานอธิการบดี ( สอ.1.1-7(1-5) )
8. มีการสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระ 4 ปี 30 ธันวาคม 2551 ถึง 29 ธันวาคม 2555
นาข้อเสนอของสภาไปปรับปรุงทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (2555-2559) และทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี ให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน ( สอ.1.1-8(1-3) )
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สอ.1.1-1
(1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2556 วันที่ 18 สิงหาคม 2556
สอ.1.1-1
(2) -แผนปฏิบัติการประจาปี 2556
-แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2555-2559)
-คาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนา
-คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานวางแผนและพัฒนา
สอ.1.1-2
(1) แผนปฏิบัติการประจาปี สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
สอ.1.1-2
(2) ยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
สอ.1.1-2
(3) การปรึกษาหารือ การทาแผน ภายในสานักงานอธิการบดี
สอ.1.1-2
(4) เอกสารการประชุมของสานักงานแผนและพัฒนาในเรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการ โครงการ
สอ.1.1-3
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 ของสานักงานอธิการบดี
สอ.1.1-4
ตารางตัวบ่งชี้ ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2556 ของสานักงานอธิการบดี
สอ.1.1-5
ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 2556
สอ.1.1-6
เล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2556ตุลาคม 2556 และครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2556-พฤษภาคม 2557
สอ.1.1-7
(1) บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารทราบผลการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
สอ.1.1-7
(2) เล่มสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2556-ตุลาคม 2556 และครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2556-พฤษภาคม
2557
สอ.1.1-7
(3) ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 วาระเรื่องรายงานผลการดาเนินงานครึ่งปีตามแผนปฏิบตั ิการ
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2556 (1มิถุนายน2556-31ตุลาคม2556)
สอ.1.1-7
(4) เล่มสรุปแผนปฏิบตั ิการครึ่งปี (1มิถุนายน2556-31ตุลาคม2556)
สอ.1.1-7
(5) เล่มสรุปโครงการต่างๆ
สอ.1.1-8
สอ.1.1-8
สอ.1.1-8

(1) สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี วาระ 4 ปี 30 ธันวาคม 2551 ถึง 29 ธันวาคม 2555
(2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555-2559
(3) แผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2556

จุดแข็ง :
1. สานั กงานอธิการบดีมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
2. สอดคล้องตามนโยบายกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ภายในหน่ ว ยงาน บุ ค ลากรทุก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการทาแผนปฏิบัติ การประจาปี และมีก ารติ ดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดอ่อน : แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
สภาสถาบั นปฏิบั ติห น้า ที่ต ามที่ก ฎหมายก าหนดครบถ้ วนและมี การประเมิ นตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้ บ ริ ห ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ ร่ ว มงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายของปีต่อไป :

7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์การประเมิน :

การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/
/
/

5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย (สอ.7.1-1(1)) ทั้งนี้เพื่อให้การทางานของสภามหาวิทยาลัยในการทาหน้าที่กากับ
ควบคุมดูแลมหาวิทยาลัย เป็น ไปอย่างมีป ระสิ ทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลั ย
กาหนดให้มีการประเมินตนเอง โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี แต่งตั้งโดยนายกสภามหาวิ ทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่าน (สอ.7.1-1(2)) และคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ได้ทา
แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ประเมินตนเอง (สอ.7.1-1(3))
รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556

8

ในปีการศึกษา 2556 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย จานวน 5 ครั้ง ซึ่งได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนาเสนออย่างละเอียดรอบคอบ ให้คาแนะนา และมีการตั้งข้อสังเกตอย่างมี
นัยสาคัญ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนการประชุมไว้เป็นประจาทุกปีและในปีการศึกษา2556 มีการ
ประชุมครบทุกครั้ งตามที่กาหนด ดังตารางการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ปีการศึกษา 2556,รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย (สอ.7.1-1(4))
มหาวิ ทยาลั ย ได้ ท าข้อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุรี ว่ าด้ ว ยการแบ่ งส่ ว นงานและการจัด ระบบ
บริ ห ารงานภายในมหาวิทยาลั ย ธนบุ รี พ.ศ.2550 (สอ.7.1-1(5)) ส านัก งานอธิการบดีไ ด้ทาค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานด้านการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี (สอ.7.1-1(6)) และมีแบบประเมิน
เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทาการประเมินผู้บริหาร (สอ.7.1-1(7))
2. ผู้บริหารกาหนดนโยบายและมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไป
ยั ง บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มีค วามสามารถในการวางแผนกลยุท ธ์ มี ก ารนาข้ อ มู ล สารสนเทศเป็ นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
2.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และนโยบายของผู้บริหารทุกระดับ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555-2559) (สอ.7.1-2(1))
2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี (สอ.7.1-2(2))
2.3 มีระบบฐานข้อมูลกลางงานบุคลากร ปีการศึกษา 2556 (สอ.7.1-2(3))
3. ส านั ก งานอธิ การบดี ได้ เข้ า ร่ว มประชุ มในการจัด ทาแผนงานกับ คณะกรรมการจัด ท าแผน
เพื่อรับทราบรายละเอียด และการดาเนินงานในการจัดทาแผนงาน และจัดทาแผนเสนอต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายแผนเพื่อดาเนินการเข้าประชุมให้สภารับทราบ (สอ.7.1-3(1)) และสานักงานอธิการบดี ได้นาแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ข องส านั ก งานอธิ การบดี เ ผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานอธิก ารบดี เ พื่อ ให้ ห น่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
2556 (สอ.7.1-3(2))
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริหารมีระบบการสื่อสาร 3 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน โดยผ่านทางอีเมล์ของท่านอธิการบดีเพื่อเปิดรับข้อคิดเห็นต่างๆ (สอ.7.1-4(1)) อีเมล์กลางของ
สานักงานอธิการบดี (สอ.7.1-4(2)) กล่องรับความคิดเห็น , โทรศัพท์ และโทรสาร ของสานักงานอธิการบดี
(สอ.7.1-4(3))
4.2 ผู้บริหารดาเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอานาจในการ
ตัดสิ น ใจแก่ผู้ บ ริ ห ารหรื อผู้ ป ฏิบั ติ ร ะดับ ถัดไป โดยมี คาสั่ งแต่ งตั้ง และมอบหมายหน้า ที่ให้ บุคลากรปฏิบั ติ
ประจาปีการศึกษา 2556 (สอ.7.1-4(4))
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่ ผู้ ร่ ว มงาน โดยมี ห ลั ก การสนั บ สนุ น ให้ ส านั ก งาน
อธิการบดีจัดทาคู่มือคณาจารย์และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดี ยวกัน และเพื่อให้ส ามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้เต็มตามศักยภาพ
(สอ.7.1-5(1))
5.2 การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556 บรรยาย
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พิเศษเรื่อง “ทิศทางการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีในทศวรรษหน้า โดย อธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2556 บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนา
และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 (สอ.7.1-5(2))
6. ส านั ก งานอธิก ารบดี มีก ารเปิ ดเผยข้อ มูล การบริห ารงานอย่า งเพีย งพอ มีก ารบริ ห ารงานด้ว ย
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ (สอ.7.1-6 ข้อ1-10)
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
ในปีการศึกษา 2555 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยได้
เสนอสรุปแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2555 สภาให้ข้อเสนอแนะว่า มีกิจกรรม/โครงการ มีจานวนมากเกินไป
และมีความซ้าซ้อนกันอยู่หลายโครงการ ซึ่งบางโครงการสามารถจัดร่วมกันได้ระหว่างคณะวิชาและหน่วยงาน
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยจึงได้ทาแผนปฏิบั ติมหาวิ ทยาลั ยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2556 โดย
โครงการทีเ่ สนอนั้นได้ลดลง ตามที่สภาได้ให้ข้อเสนอแนะ ((สอ.7.1-7(1))
ในปีการศึกษา 2555 สภาสถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิ ทยาลัยธนบุรี และนาผลการประเมินผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปีการศึกษา 2555 เสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ ในคราวประชุมสภาครั้งที่ 3/2556 (สอ.7.1-7(2)) เพื่อ
ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และภาวะผู้นา โดยประเมินความคิดเห็นจากประชาคมผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งผลการประเมินผู้บริหารจะนาไปปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรมใน ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยได้ดูงานนอกสถานที่ (ต่างประเทศ) โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและงานวิเทศ
สัมพันธ์ โดยได้ลงนามความร่วม (สอ.7.1-7(3))
1) PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY , CAMBODIA (ราชอาณาจักร
กัมพูชา)
2) UNIVERSITY OF SCIENCE, VNUHCM VIETNAM (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
3) NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC
REPUBLIC (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
2. มหาวิทยาลัยมีระบบสนเทศที่พร้อมสนับสนุนงานวิจัย และเก็บผลงานด้านวิชาการของ
บุ ค ลากร โดยมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ (MIS) และระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
(สอ.7.1-7(4)) มีสานักวิทยบริการทีมีฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการของบุคลากร
3. มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (สอ.7.1-7(5))
4. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้ทราบและมีส่วน
ร่ ว มกั บ กิจ กรรม โดยประชาสั ม พั น ธ์ ทางเว็ บไซต์ม หาวิ ทยาลั ย ป้ า ยไวนิ ว หน้ า มหาวิ ท ยาลั ย เช่ น การให้
ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันฟุตบอล
โดยทีมธนบุรี ซิตี้ เป็นต้น (สอ.7.1-7(6))
5. มี จุ ดบริ การสั ญ ญาอิ น เตอร์เ น็ตที่ ครอบคลุ มทั่ว ทุกพื้ นที่ข องมหาวิ ทยาลั ยเพิ่มมากขึ้ น
(สอ.7.1-7(7))
6. มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน โดยอยู่ที่พื้นที่ตั้งแห่งที่ 2 มีการปรับปรุงอาคารเรียนโดยเพิ่ม
หลังคาด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ (สอ.7.1-7(8))
รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สอ.7.1-1
สอ.7.1-1

(1)
(2)

สอ.7.1-1
สอ.7.1-1

(3)
(4)

สอ.7.1-1

(5)

สอ.7.1-1
สอ.7.1-1
สอ.7.1-2
สอ.7.1-2
สอ.7.1-2
สอ.7.1-3

(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(1)

สอ.7.1-3
สอ.7.1-4
สอ.7.1-4
สอ.7.1-4

(2)
(1)
(2)
(3)

สอ.7.1-4
สอ.7.1-5
สอ.7.1-5

(4)
(1)
(2)

สอ.7.1-6

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสภามหาวิทยาลัย
และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี
แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2556
ตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 ,รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน
มหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2550
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานด้านการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี
แบบประเมินภาวะผู้นาและการปฏิบัติตามบทบาท ผู้บริหาร 2556
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี 2556
ฐานข้อมูลกลางงานบุคลากร ปีการศึกษา 2556
-บันทึกข้อความส่งแผนปฏิบตั ิการประจาปี ปีการศึกษา 2556 ไปยังสานักวางแผนฯ
-ตารางแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2556 ของสานักงานอธิการบดี
-เอกสารประกอบประชุมการจัดทาแผน
เว็บไซต์สานักงานอธิการบดีในส่วนประชาสัมพันธ์แผนปฏิบตั ิการประจาปี 2556
อีเมล์ของท่านอธิการบดี
อีเมล์กลางของสานักงานอธิการบดี tru_president@hotmail.com
กล่องรับความคิดเห็น , โทรศัพท์สานักงานอธิการบดีเบอร์ภายใน 217 ,
โทรสาร หมายเลข 0-2809-0829
คาสั่ง เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บคุ ลากรปฏิบัติประจาปีการศึกษา 2556
คู่มือคณาจารย์และแนวทางปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี
ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556 บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธนบุรีในทศวรรษหน้า
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี”
โดย อธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ
1. หลักประสิทธิผล
(1.1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555-2559)
(1.2) ยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
(1.3) แผนปฏิบัติการประจาปี สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
(1.4) ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 (ครึ่งปี)
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
2. หลักประสิทธิภาพ
(2.1) มหาวิทยาลัยมี WLAN นักศึกษาใช้ได้ทุกที่ในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
สามารถมาใช้ของมหาวิทยาลัยได้
(2.2) ห้องปฏิบัติการต่างๆ ระบบทะเบียนออนไลน์ ระบบ e-Books,e-Library

รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556
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สอ.7.1-7

(1)

สอ.7.1-7

(2)

สอ.7.1-7

(3)

3. หลักการตอบสนอง
(3.1) ประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรใี นเรื่อง การกาหนดเวลาทางาน ภาระงาน และวันหยุด
4. หลักภาระรับผิดชอบ
(4.1) คาสั่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(4.2) สัญญาจ้าง คาสั่งบรรจุแต่งตัง้ บุคลากร
(4.3) คาสั่งถอดถอนบุคลากร
5. หลักความโปร่งใส
(5.1) อีเมล์ของท่านอธิการบดี เว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี และมีโทรศัพท์ โทรสาร
กล่องรับแสดงความคิดเห็น
(5.2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ในวาระพิจารณาอนุมัติงบดุล งบการเงิน
และการจัดสรรเงินกองทุน
6. หลักการมีส่วนร่วม
(6.1) คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี โดยประชาชนและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
(6.2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองการทางานโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
7. หลักการกระจายอานาจ
(7.1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงาน
ภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2550
(7.2) คาสั่ง เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติ ประจาปีการศึกษา 2556
8. หลักนิติธรรม
(8.1) มีข้อกาหนด ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
9. หลักความเสมอภาค
(9.1) อาจารย์ และ นักศึกษา มุสลิม สามารถอยูร่ ่วมกันและทากิจกรรมร่วมกันได้เป็น
อย่างดี
(9.2) การประกาศรับสมัครบุคลากร จาก http://www.thonburi-u.ac.th
(9.3) ใบลากิจ ลาป่วย ลาอุปสมบท ของบุคลากร
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
(10.1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทางาน
-การประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2556 วาระรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2555
-วาระแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา 2556
-เล่มแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2555
-เล่มแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2556
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของสภามหาวิทยาลัย
และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
-รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่องรายงานผลการประเมินการปฏิบัตหิ น้าที่
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 18 สิงหาคม 2556
-ผลการประเมินผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2555
-บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี
1) PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY , CAMBODIA (ราชอาณาจักร
กัมพูชา)
2) UNIVERSITY OF SCIENCE, VNUHCM VIETNAM (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
3) NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC
REPUBLIC (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
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สอ.7.1-7

(4)

สอ.7.1-7
สอ.7.1-7

(5)
(6)

สอ.7.1-7
สอ.7.1-7

(7)
(8)

-ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS)
-ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
-ฐานข้อมูลที่สานักวิทยบริการ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
-ประชาสัมพันธ์การให้ทุน
-พิธีรดน้าดาหัว ประเพณีสงกรานต์
-อบรมสัมมนา Creativity & Thinking Tools
-กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ทีมธนบุรี ซีตี้
การเพิ่มจุดบริการสัญญาอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่มหาวิทยาลัยธนบุรี
-สนามฟุตบอลทีไ่ ด้มาตรฐาน “สนามธนบุรีสเตเดี้ยม”
-ปรับปรุงอาคารเรียนแย้มชุติ ฝั่ง B หน้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องคณะบริหารธุรกิจ
ห้องสานักทะเบียนและประมวลผล รวม 4 หลังคา

จุดแข็ง :
1. มีคณะกรรมการสภาสถาบันที่เข็มแข็ง มีการประชุม 4 ครั้ง ตามแผนการประชุมที่กาหนดไว้
2. มีการนาหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารการจัดการ
3. มีการวางแผนและการกระจายอานาจให้กับผู้บริหารภายในของแต่ละหน่วยงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดอ่อน : แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : -

รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ข้อ
1
2
3
4
5

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
มีก ารแบ่ งปั นและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายของปีต่อไป :

4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์การประเมิน :

การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 2 (สอ.7.2-1(1)) สานักงานอธิการบดีได้
จัดให้มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานักงาน
อธิการบดี โดยจัดทาเป็นแผนการจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี มีโครงการประชุมคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ (สอ.7.2-1(2)) มีคาสั่งสานักงานอธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การจัดการความรู้ของสานักงาน
อธิการบดี (สอง7.2-1(3))
2. ได้ก าหนดบุ คลากรกลุ่ มเป้ า หมายที่จ ะพัฒ นาความรู้ และทักษะด้า นการจัดการเรียนการสอน
โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธนบุรีทั้งหมด (สอ.7.2-2)
3. สานักงานอธิการบดีได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน คือ 1.ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร และ ศ.เสนาะ ติเยาว์ มาให้ความรู้
ในการประชุมบุคลากรประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556 (สอ.7.2-3)
รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556
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4. สานักงานอธิการบดีมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่ งเรี ย นรู้ อื่น ๆ ที่เป็ น แนวปฏิ บั ติที่ ดีม าพัฒ นาและจัด เก็บอย่ างเป็น ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ น
ลายลักษณ์อักษร ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมนักศึกษาอย่างไร ก่อนไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร และ สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ โดย ศ.เสนาะ ติเยาว์ และสานักงานอธิการบดีได้สรุปการประชุมผ่านเว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี
(สอ.7.2-4)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สอ.7.2-1

(1)

สอ.7.2-1

(2)

สอ.7.2-1

(3)

สอ.7.2-2
สอ.7.2-3
สอ.7.2-4

รายการเอกสารหลักฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี 2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
จัดการความรู้ในทุกหน่วยงาน
-แผนการจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี โครงการประชุมบุคลากรประจาปี
-โครงการประชุมบุคลากร ประจาปีการศึกษา 1/2556
คาสั่งสานักงานอธิการบดี เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การจัดการความรู้ของสานักงาน
อธิการบดี
-บันทึกข้อความเชิญประชุมประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556
-รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
เล่มสรุปผลการดาเนินโครงการ การประชุมบุคลากร ประจาปีการศึกษา 1/2556
-เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมนักศึกษาอย่างไร ก่อนไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร และ สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.เสนาะ ติเยาว์
-สรุปการประชุมผ่านเว็บไซต์สานักงานอธิการบดี

จุดแข็ง :
- มีกิจกรรมในด้านการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะจากผู้มีประสบการณ์ตรง
แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดอ่อน : แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : -

รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ข้อ
1
2
3
4
5

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรีย นการสอน การวิจัย การบริห ารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายของปีต่อไป :

4 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์การประเมิน :

การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/

4 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
1. ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ จั ด ให้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนระบบสารสนเทศ
(สอ.7.3-1(1)) มีการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ โดยมีโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการบริหาร
จัดการ สานักงานอธิการบดี ในแผนปฎิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2556 แสดงรายละเอียดของโครงการและ
กิจกรรม (สอ.7.3-1(2)) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี แสดงความ
เชื่อมโยง สอดคล้อง ระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด –เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม
(สอ.7.3-1(3)) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2556 สานักงานอธิการบดี (สอ.7.31(4)) มีการประชาสัมพันธ์การประชุมสภามหาวิทยาลัย , การประชุมผู้บริหาร, การประชุมบุคลากรประจาปี ,
ประกาศวันหยุดประจาปี เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สานักงานอธิการบดีเพื่อให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้วางแผนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
นั้นๆ ต่อไป (สอ.7.3-1(5))
2. สานักงานอธิการบดี จัดให้มีการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2556 มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการสานักงานอธิการบดี
(สอ.7.3-2(1)) และมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการบุคลากรมหาวิทยาลัย (สอ.7.3-2(2-3))
3. สานักงานอธิการบดี มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์สานักงาน
อธิการบดี) โดยใช้แบบสอบถาม (สอ.7.3-3(1)) และมีการสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้โดยแบ่งเป็นข้อมูล
ด้านต่างๆ (สอ.7.3-3(2))
รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556
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4. สานักงานอธิการบดี มี การนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์
สานักงานอธิการบดี ) เมื่อปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สานัก
อธิการบดี ในปีการศึกษา 2556 อย่างมีสีสันสวยงาม มีการเพิ่มข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเด่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน
เพิ่มสื่อ Multimedia ทาให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น (สอ.7.3-4(1-2))
5. สานักงานอธิการบดี มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก คือการส่งข้อมูล
ระหว่างส านักงานอธิการบดี กับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการส่งข้อมูล ด้าน
บุคลากร (สอ.7.3-5(1)) ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CHE QA Online (สอ.7.3-5(2))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สอ.7.3-1
สอ.7.3-1

(1)
(2)

สอ.7.3-1

(3)

สอ.7.3-1
สอ.7.3-1

(4)
(5)

สอ.7.3-2
สอ.7.3-2
สอ.7.3-3

(1)
(2)
(1)

สอ.7.3-3

(2)

สอ.7.3-4
สอ.7.3-4
สอ.7.3-5

(1)
(2)
(1)

สอ.7.3-5

(2)

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี แสดงรายละเอียดของ
โครงการและกิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้อง ระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด–เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรม
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2556 สานักงานอธิการบดี
เว็บไซต์สานักงานอธิการบดีการประชาสัมพันธ์ การประชุมสภามหาวิทยาลัย, การประชุม
ผู้บริหาร, การประชุมบุคลากรประจาปี, ประกาศวันหยุดประจาปี
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ สานักงานอธิการบดี
การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการบุคลากรมหาวิทยาลัย
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ การให้บริการเว็บไซต์
และระบบฐานข้อมูลของสานักงานอธิการบดี
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ การให้บริการเว็บไซต์ และ
ระบบฐานข้อมูลของสานักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สานักงานอธิการบดี
หน้าเว็บไซต์สานักอธิการบดี
การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างสานักงานอธิการบดี กับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้านบุคลากร
การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างสานักงานอธิการบดี กับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
CHE QA Online

จุดแข็ง :
สานักอธิการบดี ได้รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานของสานักอธิการบดีไว้อย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย และรวดเร็ว
แนวทางเสริมจุดแข็ง : จุดอ่อน : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยธนบุรี ยังมีไม่ครอบคลุมครบตามพันธกิจ
ของสถาบัน

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยหน่วยงานกลางเป็นผูข้ ับเคลื่อน คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้
เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของสถาบัน
รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2556
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

ระบบบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ข้อ
1
2

3
4
5
6

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ ยงด้า นทรัพ ยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์ และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อ สภาสถาบั นเพื่ อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายของปีต่อไป :

5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์การประเมิน :

การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/
/

/
/
/
/

4 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี ได้มีกระบวนการบริหารความเสี่ ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ อันจะสามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทาให้องค์กรเกิด
ความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยสามารถยอมรับได้ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานโดยมี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารความเสี่ยงประจามหาวิทยาลัยธนบุรี (สอ.7.4-1(1)) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหารความเสี่ยงประจาสานัก /คณะ (สอ.7.4-1(2)) คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี (สอ.7.4-1(3))
2. สานักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงาน
อธิการบดี (สอ.7.4-2(1)) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจามหาวิทยาลัยธนบุรี (สอ.7.4-2(2)) จัดทาคู่มือ
บริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี (สอ.7.4-2(3)) จัดทารายงานระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินและ
วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความเสี่ ย งของส านั ก งานอธิ ก ารบดี (สอ.7.4-2(4))
มี ห ลั ก ฐานบั น ทึ ก การประชุ ม
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี (สอ.7.4-2(5))
3. สานักงานอธิการบดี มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ตามรายงานการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของสานักงาน
อธิการบดีในข้อ 2 (สอ.7.4-3(1))
4. สานักงานอธิการบดี โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี ได้มีการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อน ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งที่ประชุม
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้พิจ ารณาแล้ ว โดยมีล าดับ เรื่อ งที่ต้ องเร่งด าเนินการ คือ ด้านงาน
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น และด้านงานเอกสารการประชุมฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ในรูปแบบรายงานโดยระบุสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง การปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (สอ.7.4-4(1))
5. สานักงานอธิการบดี โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้
คือ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยง (สอ.7.4-5(1)) มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห์จุดอ่อนและ
ข้ อ เสนอแนะจากเรื่ อ งที่ ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ข จั ด ให้ มี โ ครงการ “การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ”
(สอ.7.4-5(2)) และ โครงการ “การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2556” (สอ.7.4-5(3)) มี
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (สอ.7.4-5(4))
6. สานักงานอธิการบดี โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการนาผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ ยงในรอบปีถัดไป คือ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงกับนาผลประเมินความเสี่ยงที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2555 มาวิเคราะห์และ
ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทาแผนบริห ารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2556 และนาเสนอสรุปผลการ
บริหารความเสี่ยงประจาปี 2555 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2556 สภามหาวิทยาลัย รับทราบ (สอ.7.4-6(1))
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นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี ได้ตดิ ตามผลการดาเนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยงประจาปี 2555 ที่ได้มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากการวิเคราะห์จุดอ่อน
และข้อเสนอแนะจากเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข ด้านงานรับสมัครบุคลากรเข้าทางาน และการบรรจุแต่งตั้ง ลาออก
และถอดถอนบุคลากร ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยด้านการปฏิบัติงาน ทางสานักงานอธิการบดีจึง
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงงานด้านรับสมัครบุคลากรเข้าทางาน โดยจัดให้มีโครงการ “การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ประจาปี 2556” (สอ.7.4-6(2)) มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปี 2555 ด้านการการบรรจุแต่งตั้ง ลาออก และถอดถอนบุคลากร (สอ.7.4-6(3))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สอ.7.4-1
สอ.7.4-1
สอ.7.4-1
สอ.7.4-2
สอ.7.4-2
สอ.7.4-2
สอ.7.4-2

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)

สอ.7.4-2
สอ.7.4-3

(5)
(1)

สอ.7.4-4

(1)

สอ.7.4-5

(1)

สอ.7.4-5
สอ.7.4-5
สอ.7.4-5

(2)
(3)
(4)

สอ.7.4-6

(1)

สอ.7.4-6
สอ.7.4-6

(2)
(3)

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารความเสี่ยงประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารความเสี่ยงประจาสานัก/คณะ
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี
แผนบริหารบริหารความเสีย่ งประจามหาวิทยาลัยธนบุรี
คู่มือบริหารความเสี่ยงประจาสานักงานอธิการบดี
รายงานการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสีย่ งของสานักงาน
อธิการบดี
บันทึกรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งประจาสานักงานอธิการบดี
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ตามรายงานการระบุปจั จัยเสีย่ ง การประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของ
สานักงานอธิการบดี
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์จดุ อ่อน ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่ง
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พิจารณาแล้ว โดยมีลาดับเรื่องที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ คือ ด้านงานประสานงานกับหน่วยงานอื่น และด้านงานเอกสารการประชุม
ฝ่ายบริหาร
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักงานอธิการบดี เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
โครงการอบรมสัมมนา “การพัฒนาเว็บไซต์ สานักงานอธิการบดี”
โครงการอบรมสัมมนา “ประชุมผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี 2556”
รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน เสนอต่อคณะผู้บริหาร
และบุคลากรมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสีย่ งในรอบปีถัดไป
โครงการอบรมสัมมนา “การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจาปี 2556”
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2555
- 2556 ด้านการการบรรจุแต่งตั้ง ลาออก และถอดถอนบุคลากร
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จุดแข็ง :
1. มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และดาเนินการตามแผน
2. สามารถแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้มีผลกระทบน้อยลงได้
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาของความเสี่ยงที่พบให้ละเอียด
2. ควรศึกษาปัญหา และหาแนวทางแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน
จุดอ่อน :
ไม่สามารถควบคุมสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :
สร้างแนวทางป้องกัน โดยจัดโครงการที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
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องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ข้อ
1
2
3
4

5
6
7
8
9

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของสถาบั น ตั้ งแต่ ร ะดั บ ภาควิ ชาหรื อ หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคั ญเรื่องการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1)
การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่
เป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่ อ สภาสถาบั น และส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาตามก าหนดเวลา โดยเป็ น รายงานที่ มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายของปีต่อไป :

9 ข้อ
9 ข้อ
8 ข้อ
8 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์การประเมิน :

การดาเนินงาน
มี
ไม่มี
/
/
/
/

/
/
/
/
/

5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
4 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2556 สานักงานอธิการบดี มีผลการดาเนินการ 9 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับ พันธกิจ
และพัฒ นาการของมหาวิท ยาลั ย ภายใต้ ข้อ บังคั บมหาวิทยาลั ยธนบุรี ว่าด้ ว ยการประกัน คุณ ภาพภา ยใน
(สอ.9.1-1(1)) และได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556 (สอ.9.11(2)) เพื่อรองรับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธนบุรี (สอ.9.1-1(3)) มีคู่มือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (สอ.9.1-1(4)) มีรายละเอียดการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายการหลักฐาน (สอ.9.1-1(5))
2. สานักงานอธิการบดีมีแผนยุทธศาสตร์ของสานักงาน 2556 (สอ.9.1-2(1)) แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2556 (สอ.9.1-2(2)) มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพภารศึกษา พ.ศ.2553 (สอ.9.1-2(3)) มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในบริบทใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555-2559 (สอ.9.1-2(4)) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี (สอ.9.1-2(5)) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการประเมินคุณภาพ
ภายในสานักงานอธิการบดี (สอ.9.1-2(6)) และมีคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2553 (สอ.9.1-2(7))
3. มีประกาศเรื่อง อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย (สอ.9.1-3(1)) มีการกาหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (สอ.9.1-3(2))
4. ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ้ ว น
ประกอบด้วย 1) มีการควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ โดยสานักงานประกันคุณภาพมี
ทีมงาน QA สัญจร เพื่อติดตามการดาเนินงานและเตรียมความพร้อมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ QA สัญจร (สอ.9.1-4(1)) 2) การจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (สอ.9.1-4(2)) สรุปผล
การประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2555 (สอ.9.1-4(3)) และมีการนาผลการประเมินคุณภาพไป
ทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดี (สอ.9.1-4(4))
5. สานักงานอธิการบดีมีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางานให้
สอดคล้ องกับ เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ในบริบทใหม่ และส่ งผลให้ มีการพัฒ นาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (สอ.9.1-5(1-3))
6. สานักงานอธิการบดีมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพผ่านทางเว็บไซต์ CHE QA ONLINE ของ สกอ. (สอ.9.1-6(1)) และได้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สานักงานอธิการบดี (สอ.9.1-6(2))
7. สานักงานอธิการบดีมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้ความร่วมมือกับสานักประกันคุณภาพการศึกษาในการเข้าร่วม/ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้าน
การประกันคุณภาพ (สอ.9.1-7)
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 5 สถาบันและ
มีกิจกรรมร่วมกันในวันที่ลงนามความร่วมมือ (สอ.9.1-8(1)) และมีอีก 2 สถาบันที่ได้เชิญมาเข้าร่วม MOU
5+2 และบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในส่วนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (สอ.9.1-8(2))
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9. สานักงานอธิการบดีได้นาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ (สอ.9.1-9(1)) ซึ่งก็มีสานักวางแผนและพัฒนา และหมวดศึกษา
ทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องทาประกันคุณภาพการศึกษาเป็นปีแรก จึงได้นาแนวทางการทาประกันคุณภาพ
การศึกษาจากสานักงานอธิการบดี ไปเป็นแนวทางในการจัดทา ประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวางแผน
และพัฒนาและ หมวดศึกษาทั่วไป (สอ.9.1-9(2))
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สอ.9.1-1
สอ.9.1-1
สอ.9.1-1
สอ.9.1-1
สอ.9.1-1
สอ.9.1-2
สอ.9.1-2
สอ.9.1-2
สอ.9.1-2
สอ.9.1-2
สอ.9.1-2
สอ.9.1-2
สอ.9.1-3
สอ.9.1-3
สอ.9.1-4
สอ.9.1-4
สอ.9.1-4
สอ.9.1-4
สอ.9.1-5
สอ.9.1-5
สอ.9.1-5
สอ.9.1-6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)

สอ.9.1-6
สอ.9.1-7

(2)

สอ.9.1-8

(1)

สอ.9.1-8

(2)

สอ.9.1-9
สอ.9.1-9

(1)
(2)

รายการเอกสารหลักฐาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
รายละเอียดการเพิม่ เติมเกี่ยวกับรายการหลักฐาน
ยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภารศึกษา
การกาหนดเป้าหมายการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทใหม่ 2555-2559
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมทางานด้านการประเมินคุณภาพภายใน สานักงานอธิการบดี 2556
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศเรื่อง อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
การกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ QA สัญจร ประจาปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง สานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2555
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 ของสานักงานอธิการบดี
สรุปผลการประเมินคุณภาพการภายในสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2555
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 ของสานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี 2556
ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี
“CHE QA ONLINE System”
หน้าเว็บไซต์สานักงานอธิการบดีในส่วนงานประกันคุณภาพ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสานักงานอธิการบดี 2556
-การมีส่วนร่วมเป็นผู้รับผิดชอบระบบ CHE QA Online System
บันทึกความร่วมมือ MOU 5 สถาบันการศึกษา และ MOU 5+2 โดยมีหนังสือเชิญเข้า
ร่วมอีก 2 สถาบัน
MOU มหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ส่วนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
เว็บไซต์สานักงานอธิการบดี ในส่วนของงานประกันคุณภาพฯ (QA)
หนังสือขอบคุณจาก สานักวางแผนและพัฒนา และหมวดศึกษาทั่วไป
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จุดแข็ง :
มีการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในครบถ้วนครอบคลุมทุกภารกิจของที่สานักงาน
อธิการบดีรับผิดชอบ
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
ควรมีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน :
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :
-
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สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานอธิการบดี
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

7 ข้อ

8 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน
(ระดับดีมาก)

7 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
5ข้อ

7 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

5 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4.75 คะแนน
(ระดับดีมาก)

8 ข้อ

9 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน
(ระดับดีมาก)
4.83 คะแนน
(ระดับดีมาก)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
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