องคประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 7.1

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
ผูบริห ารมีวิสัยทั ศน กํา หนดทิศทางการดําเนิน งาน และสามารถถา ยทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศ
เปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย
สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

2

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 7 ขอ
เปาหมายของปตอไป : 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
การดําเนินงาน
มี
ไมมี
9
9

9
9
9
9
9

เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย
เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการกํากับดูแลกําหนดทิศทาง และ
นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ [มธร.7.1-1(1)]

สภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะในมาตรา 34 อยางครบถวน เชน อนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 [มธร.7.1-1(2)] อนุมัติขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2556 [มธร.7.1-1(3)] อนุมัติงบการเงินประจําป อนุมัติการจัดสรรเงินจากรายไดสุทธิของกองทุนทั่วไป
สําหรับใหกองทุนตางๆ อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
23 กันยายน 2555 อนุมัติการใหปริญญาตรี อนุมัติการใหปริญญาโท และอนุมัติการใหประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู แกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 อนุมัติใหเปดดําเนินการหลักสูตรใหม และ
อนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตร เปนตน รวมถึงปฏิบัติตามมาตราอื่นๆ ดวย และไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองกรควิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด [มธร.7.1-1(4)]
สําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ในปการศึกษา 2555 มีจํานวน 4 ครั้ง ซึ่งไดพิจารณา
เรื่องตางๆ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนออยางละเอียดรอบคอบ ใหคําแนะนํา และมีการตั้งขอสังเกตที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการประชุมไวเปน
ประจําทุกป และในปการศึกษา 2555 มีการประชุมครบทุกครั้งตามที่กําหนด มีตารางการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี [มธร.7.1-1(5)]
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
แตงตั้งโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
[มธร.7.1-1(6)] ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยธนบุรีตามระบบที่วางไว
พรอมสรุปผลการประเมิน [มธร.7.1-1(7)] และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยตามระบบที่วางไวพรอมสรุปผลการประเมิน [มธร.7.1-1(8)] นําผลการประเมินแจงตอสภา
มหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นปการศึกษา [มธร.7.1-1(9)]
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธนบุรี
ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหสํานักงานอธิการบดี นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ธนบุรี (พ.ศ. 2555-2559) ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว มอบใหกับผูบริหารมหาวิทยาลัย
ทุกระดับ ไดแก รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาสาขา และหัวหนาสํานักงาน ตางๆ [มธร.7.1-2(1)]
เพื่อนําไปกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การวางแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ
คณะ/สาขา และสํานักงานตางๆ นําไปสูการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ [มธร.7.1-2(2)] ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดบรรจุวาระเรื่องของแผนปฏิบัติการประจําป ไวอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง มีการพิจารณาเห็นชอบ การรับทราบ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหาร
ทุกระดับ รวมถึงผูเกี่ยวของ เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค และรวมกันแกไข เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
[มธร.7.1-2(3)] และในการประชุมบุคลากรประจําป มหาวิทยาลัยจะประชุมกอนเปดภาคการศึกษา อยาง
นอย 2 ครั้ง จะบรรจุวาระประชุมเรื่องแผนปฏิบัติการประจําป และใหมีการรายงานการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป โดยสํานักงานวางแผนฯ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน

[มธร.7.1-2(4)] นอกจากนี้ ยัง มี ก ารถ า ยทอดแผนไปสู ตัว นั กศึ ก ษาและชุ ม ชนในรู ป แบบของการจั ด
กิจกรรมและโครงการตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป [มธร.7.1-2(5)]
ประกอบกับ ในปการศึ กษา 2555 อธิการบดี มหาวิ ทยาลัย ธนบุรี ดร.บัญ ชา เกิ ดมณี ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันที่เปน
สมาชิกของสมาคมฯ มากกวา 60 แหง ซึ่งแสดงถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี เปนผูมีภาวะผูนําสูง มี
วิสัยทัศนกวางไกลในการดําเนินงาน และนําประสบการณที่ไดรับจากการประชุม สัมมนา กับผูบริหาร
ระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มาเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อเปนฐานในการ
ดําเนินงานและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยธนบุรีดวยอีกทางหนึ่ง [มธร.7.12(6)]
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามที่ไดมอบหมาย มีคําสั่งแตงตั้งบุคลากร
ปฏิบัติหนาที่ [มธร.7.1-3(1)] รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปยัง
บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประชุมบุคลากร
เพื่อสื่อสารแผน และติดตามผลการดําเนินงานของคณะ/สาขา และสํานักงานตางๆ [มธร.7.1-3(2)]
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ พรอมทั้งมอบ
อํานาจใหดําเนินการไดอยางเสรี เชน คณะกรรมการการจัดการความรู [มธร.7.1-4(1)] คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง [มธร.7.1-4(2)] คณะกรรมการกํ า กั บ มาตรฐานวิ ช าการของแต ส าขาวิ ช า
[มธร.7.1-4(3)] เปนตน ผูบริหารมีระบบการสื่อสารเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรทุก
ระดับ โดยผานทางอีเมลของทานอธิการบดี เพื่อเปดรับขอคิดเห็นตางๆ [มธร.7.1-4(4)] และชองทาง
กลองรับความคิดเห็น [มธร.7.1-4(5)] ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดย
การมอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป โดยมีคําสั่งแตงตั้งและมอบหมาย
หนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2555 [มธร.7.1-4(6)]
5.
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ
5.1) ผู บริหารมีการถายทอดความรูแกผูรว มงาน โดยจัดทําคู มือคณาจารย และแนวทาง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย เพื่ อให เปนแนวปฏิ บัติไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไดเต็มตามศักยภาพ [มธร.7.1-5(1)]
5.2) มีการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี กอนเปดภาคการศึกษาที่ 1/2555 ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี ไดถายทอดความรูและแนวทางการดําเนินงานใหแก
บุคลากร โดย บรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยธนบุรีใน 5 ปขางหนา” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และ
กอนเปดภาคการศึกษาที่ 1/2556 บรรยาย เรื่อง “ทิศทางการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีใน
ทศวรรษหนา” ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 [มธร.7.1-5(2)]
5.3) รายงานการสรางสื่อการสอนผานระบบ e-Learning
จากศูนยคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ เพื่อรายงานความกาวหนาของคณาจารยในการสรางสื่อการสอนผานระบบ e-Learning
[มธร.7.1-5(3)]

6. ผูบริหาร บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย และผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยใชหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ
6.1) หลักประสิทธิผล มหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ธนบุรี (พ.ศ.2555-2559) [มธร.7.1-6.1(1)] และแผนการปฏิบัติงานประจําป 2555 [มธร.7.1-6.1(2)]
เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านด า นต า งๆ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอย า งสู ง สุ ด และมี ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณอยางเพียงพอ ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย [มธร.7.1-6.1(3)]
6.2) หลักประสิทธิภาพ
(1) ดานการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ
ตรงตามสาขาวิ ช าที่ ส อน มี ก ารกํ า หนดภาระการสอนของคณาจารย เ พื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการสอน
[มธร.7.1-6.2(1)] มีการอบรมใหความรูดานวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง และมีนโยบายใหอาจารยทุกคนตอง
มีความรูทางวิชาชีพครู [มธร.7.1-6.2(2)] มีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณชวยสอน และสื่ออิเล็กทรอนิกส
อยางเพียงพอ เชน ระบบอินเทอรเน็ตแบบไรสายที่สามารถใหบริการไดทุกจุดในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
สามารถสืบคนขอมูล ผานระบบทะเบียนออนไลน ระบบ e-Books และ e-Library [มธร.7.1-6.2(3)]
มีการจัดซื้อ / ตอสัญญา Software ลิขสิทธิ์ มาใชในการเรียนการสอนอยางถูกตอง [มธร.7.1-6.2(4)]
(2) ดานการวิจัย มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและ
เจาหนาที่ทํางานวิจัยและเผยแพรงานวิจัย [มธร.7.1-6.2(5)] ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 3/2555 มีมติจัดสรรรายไดสุทธิของกองทุนทั่วไป ประจําปการศึกษา 2555 สําหรับกองทุนวิจัย
20 เปอรเซ็นต [มธร.7.1-6.2(6)]
(3) ดานการบริการวิชาการ มีการผลักดันและสงเสริมงานดานการบริการวิชาการแก
สังคมใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง [มธร.7.1-6.2(7)]
(4) ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีการแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมประจํามหาวิทยาลัย [มธร.7.1-6.2(8)] และมีศูนยศิลปวัฒนธรรมเปนศูนยกลางในการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาและชุมชน [มธร.7.1-6.2(9)]
6.3) หลักการตอบสนอง มหาวิทยาลัยไดสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจแกผูมีสวนได
สวนเสียโดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสภามหาวิทยาลัยธนบุรีที่เขมแข็งในการ
วางนโยบาย แนวทาง และติดตามผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย ดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย
ระเบี ย บ ข อบั ง คับ จากทางราชการและของมหาวิ ท ยาลัย อยา งเครงครั ด [มธร.7.1-6.3(1)] มี ก าร
สนับสนุนเพื่อการเรียนรูใหแกนักศึกษา เชน สถานที่พักผอน สนามกีฬา หองสมุดที่กวางขวางเพียงพอ
และระบบการสืบคนขอมูลที่ทันสมัย เปนตน [มธร.7.1-6.3(2)] ดานบุคลากรมีการกําหนดเวลาทํางาน
ภาระงาน วันหยุด [มธร.7.1-6.3(3)] มีคณะกรรมการคุมครองการทํางาน [มธร.7.1-6.3(4)] และมีกองทุน
สวัสดิการบุคลากร [มธร.7.1-6.3(5)] เปนตน และในความปลอดภัยมหาวิทยาลัยไดติดตั้งกลองวงจรปด
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาและเพื่อใชการสอดสองดูแลเหตุการณหรือสถานการณ
ตางๆ [มธร.7.1-6.3(6)]
6.4) หลักภาระรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบและตระหนักดานวิชาการ ดานการ
เรียนการสอนและผลสําเร็จของนักศึกษาโดยมีคณะกรรมการประจําคณะวิชา คณะกรรมการกํากับ

มาตรฐานวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการคอยดูแลกํากับด านวิชาการ [มธร.7.1-6.4(1)] มีการ
ติดตามภาวะการมีงานทําของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา [มธร.7.1-6.4(2)] ดานความรับผิดชอบตอ
บุคลากร บุคลากรทุกคนมีการบรรจุแตงตั้ง มีการทําสัญญาจางการทํางาน มีการสงเสริมและพัฒนาดาน
ตางๆ เชน การสงศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เปนตน [มธร.7.1-6.4(3)]
6.5) หลักความโปรงใส มหาวิทยาลัย มีการจัดทํางบการเงิน โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เปนผูตรวจสอบ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและเห็นชอบในการจัดสรร
เงินเขากองทุนประเภทตางๆ กอนแจง สกอ. เพื่อรับทราบ [มธร.7.1-6.5(1)] มีการสรรหาบุคลากร โดย
ผานการคัดเลือก และสัมภาษณ จากคณะกรรมการ [มธร.7.1-6.5(2)] มีการพิจารณาความดีความชอบ
เพื่อขึ้นเงินเดือนอยางโปรงใสและยุติธรรมโดยผูบริหาร คณบดี และหัวหนางาน [มธร.7.1-6.5(3)]
6.6) หลักการมีสวนรวม มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางานโดย
ผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก [มธร.7.1-6.6(1)] มหาวิทยาลัยทําความรวมมือดานวิชาการและ
สนับสนุนดานวิชาการกับหนวยงานภายนอก [มธร.7.1-6.6(2)] มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหชุมชนเขามา
ใชสถานที่ในการประชุม อบรม และจัดกิจกรรมตางๆ [มธร.7.1-6.6(3)]
6.7) หลักการกระจายอํานาจ มหาวิทยาลัย ไดมีการแบงสวนงานโดยพิจารณาการเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย ตามที่ปรากฏในขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการแบงสวนงานและการจัดระบบ
บริ หารงานภายในมหาวิ ทยาลั ยธนบุรี พ.ศ.2550 [มธร.7.1-6.7(1)] และมีการมอบหมายหน าที่ค วาม
รับผิดชอบตามคําสั่ง คําสั่งเลขที่ 49/2555 เรื่องแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ ประจําป
การศึกษา 2555 [มธร.7.1-6.7(2)]
6.8) หลักนิติธรรม มหาวิทยาลัย ไดมีการจัดทําขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน [มธร.7.1-6.8(1)]
6.9) หลั ก ความเสมอภาค มหาวิ ท ยาลั ย ไมมี ก ารแบ ง แยกนัก ศึ กษา ไม มี ก ารแบ ง แยก
เชื้อชาติ ศาสนา จะเห็นไดจากนักศึกษาไทยพุท ธ นั กศึกษาไทยมุ สลิม ทํากิจกรรมรวมกัน และอยู
รวมกันอยางมีความสุข [มธร.7.1-6.9(1)]
6.10) หลักมุงเนนฉันทามติ มหาวิทยาลัย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางาน
โดยผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก [มธร.7.1-6.10(1)] เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยและกับมหาวิทยาลัย
7. สภามหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย โดยแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
ธนบุรี เพื่อดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และภาวะผูนําของผูบริหาร โดยประเมินความ
คิดเห็นจากประชาคมผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ มหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร เมื่อปการศึกษา 2554 นําไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม ในป
การศึกษา 2555 อาทิ เชน
1. มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ ( ตา งประเทศ) ไปศึ ก ษาดู ง านที่
วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไดมีการลงนามความรวมมือ
[มธร.7.1-7(1)] วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555

2. มหาวิทยาลัยสรางอาคารศูนยบมเพาะการเรียนรูภาษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ
ในป 2555 และจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2556 เพื่อจะสามารถใชเปนศูนยบมเพาะการเรียนรูและมี
หองเรียนภาษาตางประเทศที่ทันสมัย อาคารศูนยบมเพาะอยูระหวางดําเนินการกอสราง (ทาสีอาคาร)
แลวเสร็จประมาณ 80% เพื่อใหทันใชงานในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 [มธร.7.1-7(2)]
3. จัดทําโครงการและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ที่พรอม
สนับสนุนงานวิจัยและเก็บผลงานดานวิชาการของบุคลากร [มธร.7.1-7(3)]
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง นํ า ข อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
ผูบริหาร ซึ่งเปนความคิดเห็นจากประชาคมผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ในปการศึกษา 2555 นําไป
บรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2556 ดวยเชนกัน [มธร.7.1-7(4)]
จุดแข็ง :
1. มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข็มแข็ง และเปนศูนยรวมของ มีการประชุมครบตาม
แผนการประชุมที่กําหนดไว
2. มีการนําหลักธรรมมาภิบาลมาใชในการบริหารการจัดการ
3. มีการวางแผนและการกระจายอํานาจใหกับผูบริหารภายในของแตละหนวยงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง :
จุดออน :
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มธร.7.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 219/2552 เรื่อง การแตงตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ลงวันที่ 30 เมษายน 2552
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555
ตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555, รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน
(6)

(7)
(8)
(9)
มธร.7.1-2

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
มธร.7.1-3

(1)
(2)

มธร.7.1-4

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

มธร.7.1-5

(1)
(2)

คํ า สั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของสภามหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี และผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยธนบุรี
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ธนบุรี ปการศึกษา 2555
สรุปผลการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 2/2556
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2556
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2555-2559)
- หนังสือบันทึกขอความ เรื่อง มอบแผนยุทธศาสตรฯ แก ผูบริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
แผนปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป 2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธนบุรี
รายงานการประชุมบุคลากรประจําป มหาวิทยาลัยธนบุรี
สรุปแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป 2555
คําสั่งแตงตั้งนายกสมาคม / คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย
คําสั่งเลขที่ 49/2555 เรื่องแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ
ประจําปการศึกษา 2555
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธนบุรี
- รายงานการประชุมบุคลากรประจําป มหาวิทยาลัยธนบุรี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการของแตละสาขาวิชา
อีเมลของอธิการบดี
กลองรับความคิดเห็น
คําสั่งเลขที่ 49/2555 เรื่อง แตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ
ประจําปการศึกษา 2555
คูมือคณาจารยและแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี อธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี
ไดถายทอดความรูและแนวทางการดําเนินงานใหแกบุคลากร กอนเปดภาค
การศึกษา
- เอกสารบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยธนบุรีใน 5 ปขางหนา” ในวันที่ 31

หมายเลข

มธร.7.1-6.1

มธร.7.1-6.2

มธร.7.1-6.3

รายการเอกสารหลักฐาน
พฤษภาคม 2555
- เอกสารบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีใน
ทศวรรษหนา” ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
(3) การรายงานการสรางสื่อการสอนผานระบบ e-learning ของศูนยคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ
1. หลักประสิทธิผล
(1) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555-2559)
(2) แผนการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป 2555
(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2555 วาระพิจารณาอนุมัติ
งบดุล งบการเงิน ประจําปการศึกษา 2554 และการจัดสรรเงินกองทุน
ประจําปการศึกษา 2555
2. หลักประสิทธิภาพ
(1) รายชื่อคณาจารยพรอมคุณวุฒิ
(2) โครงการพัฒนาบุคลากรสายผูสอนและวิชาชีพครู
(3) หองปฏิบตั ิการตางๆ ระบบอินเทอรเน็ต ระบบทะเบียนออนไลน ระบบ e-Books,
e-Library
(4) โครงการจัดซื้อ / ตอสัญญา โปรแกรม Antivirus, โปรแกรม ระบบปฏิบตั ิการ
Window
(5) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง วาดวยทุนการศึกษา และการฝกอบรม การลา
ศึกษาตอในประเทศ หรือตางประเทศ ทุนการวิจัย และการลาเพื่อการวิจยั พ.ศ.
2550 และ ประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง การลดภาระงานสอนของคณาจารย
เนื่องจากทําผลงานวิจัย
(6) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2555 วาระพิจารณาอนุมัติ
งบดุล งบการเงิน ประจําปการศึกษา 2554 และการจัดสรรเงินกองทุน
ประจําปการศึกษา 2555
(7) โครงการการใหบริการวิชาการแกสังคม
(8) คําสั่งแตงตัง้ ผูอ ํานวยการศูนยศลิ ปวัฒนธรรม และคําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติ
ของงานศูนยศลิ ปวัฒนธรรม
(9) ศูนยศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธนบุรี
3. หลักการตอบสนอง
(1) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555
(2) สถานที่พักผอนในมหาวิทยาลัย, สนามกีฬา, หองสมุดที่กวางขวางที่มีระบบการ
สืบคนขอมูลที่ทันสมัย

หมายเลข

มธร.7.1-6.4

มธร.7.1-6.5

มธร.7.1-6.6

มธร.7.1-6.7

มธร.7.1-6.8
มธร.7.1-6.9

มธร.7.1-6.10
มธร.7.1-7

รายการเอกสารหลักฐาน
(3)
(4)
(5)
(6)
4.
(1)
(2)
(3)
5.
(1)

ประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง การกําหนดเวลาทํางาน ภาระงาน และวันหยุด
คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการคุม ครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยธนบุรี
ระเบียบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยธนบุรี
รูปถายกลองวงจรปดตามอาคารเรียน และตามจุดตางๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย
หลักภาระรับผิดชอบ
คณะกรรมการประจําคณะวิชา, คณะกรรมการสภาวิชาการ
การสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา
สัญญาจาง คําสั่งบรรจุแตงตัง้ บุคลากร
หลักความโปรงใส
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2555 วาระพิจารณาอนุมัติ
งบดุล งบการเงิน ประจําปการศึกษา 2554 และการจัดสรรเงินกองทุน
ประจําปการศึกษา 2555
(2) คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาบุคลากร และแบบประเมินการคัดเลือก
(3) รายงานการประชุมการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ประจําปการศึกษา 2555
6. หลักการมีสว นรวม
(1) คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการคุม ครองการทํางานโดยผูท รงคุณวุฒิภายนอก
(2) บันทึกความรวมมือ “เครือขายความรวมมือทางวิชาการเบญจมิตร”
บันทึ กความร วมมื อกั บวิทยาลั ยรัตนะบริ หารธุรกิ จ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว
(3) หนังสือการขอใชสถานทีข่ องมหาวิทยาลัยธนบุรีในการจัดประชุม และจัดกิจกรรม
7. หลักการกระจายอํานาจ
(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวย การแบงสวนงานและการจัดระบบ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550
(2) คําสั่งเลขที่ 49/2555 เรื่อง แตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ
ประจําปการศึกษา 2555
8. หลักนิติธรรม
(1) ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
9. หลักความเสมอภาค
(1) ภาพการจัดกิจกรรมโดยไมแบงเชื้อชาติ ศาสนา มีการทํากิจกรรมรวมกันไดเปน
อยางดี
10. หลักมุงเนนฉันทามติ
(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางานโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ขอ เสนอแนะและจุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาจากผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห าร

หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน
(อธิการบดี) ปการศึกษา 2554 นําไปปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในป
การศึกษา 2555 ดังนี้
(1) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ และลงนามความ
รวมมือกับวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555
(2) มหาวิทยาลัยสรางอาคารศูนยบมเพาะการเรียนรูภาษาตางประเทศและวิเทศ
สัมพันธ
(3) - โครงการและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ที่พรอม
สนับสนุนงานวิจัยและเก็บผลงานดานวิชาการของบุคลากร
- มีระบบสารสนเทศ พรอมสนับสนุนการวิจัยและเก็บผลงานดานวิชาการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย ณ สํานักวิทยบริการ
(4) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป 2556

