
ตัวบงชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

 
ขอ 

 
การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล  และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนที่กําหนด 

  

3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

  

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

  

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  5  ขอ   เกณฑการประเมิน : 4  คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี :  7  ขอ   เกณฑการประเมิน : 5  คะแนน  
เปาหมายของปน้ี :  6  ขอ    ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป :  7  ขอ    เกณฑการประเมิน : 5  คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี  



1. มหาวิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  แผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
ระยะ 5 ป พ .ศ . 2555-2559 [มธร.2.4-1 (1)]  สอดคล อ งกั บ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธนบุรี 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสการเขาถึงการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพแกบัณฑิตและบุคคลทั่วไป ในกล
ยุทธที่ 6 พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทุกฝาย ทั้งดานเน้ือหาทางเทคนิค ทางการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการความรู และการประเมินผลการเรียนรู [มธร.2.4-1 (2)] และไดมอบหมายให
คณะวิชาตางๆ จัดทําแผนพัฒนาคณะวิชาป 2555 [มธร.2.4-1(3)]  และแผนพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน   [มธร.2.4-1(4)] ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมี
คณบดี  และตัวแทนอาจารยประจําแตละคณะวิชารวมจัดทําแผนพัฒนาฯ  ทั้งน้ีไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรซึ่งมีหนาที่ในการพิจารณาการเพิ่ม-ลดอัตราบุคลากร กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการสรรหาบุคลากร พิจารณาการใหทุนการศึกษาตอ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร [มธร.2.4-1 (5)] รวมทั้งมีการกําหนดแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
ไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และสงเสริมคณาจารยในการทําผลงานทางวิชาการ  และขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ [มธร.2.4-1(6)] 

   ในการจัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   มหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาได
ทําการวิคราะหขอมูลเชิงประจักษ ไดแก ประวัติการศึกษา การสอน การทํางานดานตางๆ ไดแก ดาน
งานวิจัย ผลงานสรางสรรคทางวิชาการ งานบริการวิชาการสูสังคม การเปนสมาชิกองควิชาชีพ องคกรที่
มีความรวมมือทางวิชาการภายนอกสถาบันตางๆ ฯลฯ  ความถนัดเฉพาะดาน ความสนใจเฉพาะดาน 
เพ่ือนํามาเปนฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนาบุคคลากร ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคคลากรนี้แบงเปน 2 
ระยะ คือ แผนระยะยาว ระยะ 5 ป พ .ศ . 2555-2559 และแผนระยะสั้น คือแผนปฏิบัติการประจําป 
ซ่ึงเนนในดานการเขารวมอบรม/สัมมนา ในหลักสูตรระยะสั้น หรือการเขารวมประชุมทางวิชาการใน
องคกรความรวมมือทางวิชาการตางๆ ซ่ึงในแตละคณะวิชาไดดําเนินการจัดสงบุคคลากร ทั้งอาจารยและ
บุคคลากรสายสนับสนุน เขารวมรับการอบรมความรูดานวิชาการ และเทคนิคการสอน การวัดผล
ประเมินผล หรือเทคนิคในการปฏิบัติงานดานตางๆ 

 
2. มหาวิทยาลัยธนบุรี  ไดดําเนินการใหเปนไปตามแผนพัฒนาบุคคลากร ทั้งในสวนของแผน

ระยะยาวระยะ 5 ป พ .ศ . 2555-2559  โดยมีการใหทุนการศึกษา และใหเวลาในการศึกษาแก
อาจารยและบุคคลากรสายสนับสนุนเขาศึกษาตอเพ่ือใหมีวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการจัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น [มธร.2.4-2(1)]  และมีการดําเนินการตาม
โครงการ ตามรายละเอียดการจัดสงบุคคลากรเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัย [มธร.2.4-2(2)]  สําหรับ
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป  ไดมีการสงเสริมใหอาจารยและบุคลากร       สายสนับสนุน
เขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในดานวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมนักศึกษา และเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับงานที่ตองปฏิบัติ เชน การประกันคุณภาพการศึกษา เทคนิคการสอน การทําวิจัย[มธร.
2.4-2(3)]  โดยมีการยึดแนวทางการบริหารและการดําเนินงานพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  พรอมทั้งมีการติดตามใหผูเขาอบรม/สัมมนา ทํารายงานสรุปเนื้อ
เรื่องที่เขารับการอบรม/สัมมนาเสนอฝายวิชาการ ทั้งน้ีเพ่ือเปนฐานขอมูลในการพัฒนาความรูที่ตอเน่ือง 



และสามารถตอยอดได และเพ่ือประโยชนในการแบงปนความรู  ก็ไดมีการจัดการความรูในระดับ
สาขาวิชา/คณะวิชา ในการแบงปนความรูที่ไดรับการอบรม/สัมมนา  โดยมีถายทอดใหแกบุคคลากรใน
สาขาวิชา/คณะวิชา 

 
 3. มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล [มธร.2.4-3(1)] ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวย
การแตงตั้งคณาจารยและการพนตําแหนงคณาจารย [มธร.2.4-3(2)] และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
บุคลากร เชน การกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากร เปนตน เพ่ือเสริมสรางสุขภาพที่ดี
ใหแกบุคลากร และสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเพื่อใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ [มธร.2.4-
3(3)] มีการจัดโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยตางประเทศ ซ่ึงคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมี
สวนรวมในการทัศนศึกษาและดูงาน เชน โครงการศึกษาดูงานประเทศลาว  และโครงการศึกษาดูงานที่
เมืองปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน[มธร.2.4-3(4)]   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเพื่อการสร าง
ขวัญและก ําลังใจสว ัสดิการจากมหาว ิทยาล ัย อย างเพ ียงพอและเหมาะสม ตามระเบ ียบของ
มหาว ิทยาล ัยใหกับคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เชน การพิจารณาความดีความชอบประจําป 
[มธร.2.4-3(5)] การตรวจสุขภาพประจําป [มธร.2.4-3(6)] กองทุนประกันสังคม [มธร.2.4-3(7)] และยัง
สนับสนุนบุคลากรใหมีการออมเงินเพ่ืออนาคตโดยจัดตั้งเปนกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
ธนบุรี [มธร.2.4-3(8)] และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ 
ช.พ.ค. [มธร.2.4-3(9)]  เปนตน  
 

4. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการอบรมสัมมนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยการใหนําเสนอรายงานตามแบบฟอรม “รายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนา/การไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย” [มธร.2.4-4(1)] ซ่ึงตองรายงานถึงผลที่คาดวาจะ
ไดรับและนําไปปรับใชในการเรียนการสอนและการทํางาน   
 5. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของมหาวิทยาลัย [มธร.2.4-5(1)]โดยม ีหน าท ี่
คอยก ําก ับด ูแลการปฏ ิบ ัต ิตามจรรยาบรรณของบุคลากร พ ิจารณา และว ิน ิจฉ ัยการกระท ําผ ิด
จรรยาบรรณ และทางมหาวิทยาลัยได ม ีการเผยแพร ข อบ ังค ับ /ค ู ม ือ จรรยาบรรณของบ ุคลากร
ให แก บ ุคลากรภายในมหาวิทยาลัย [มธร.2.4-5(2)]  ซ่ึงไดแจกใหแกคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนเม่ือเริ่มเขาทํางานในมหาวิทยาลัย และอาจไดรับการสอบสวนถามีการทําผิดจรรยาบรรณตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการสอบสวนอธิการบดีหรือคณาจารย [มธร.2.4-5(3)] ใน
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยธนบุรี 
[มธร.2.4-5(4)] เพ่ือใหความยุติธรรมกับบุคลากรในการรับเร่ืองรองทุกขเกี่ยวกับการทํางานหรือ
ผลประโยชนตอบแทน รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะทํางานกํากับดูแล และรับเรื่องรองเรียนจากนักศึกษาและ



บุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี [มธร.2.4-5(5)] โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น
และรองทุกขผานทางตูรับความคิดเห็น โทรศัพท [มธร.2.4-5(6)] และชองทางการสื่อสารอื่นๆ เชน 
ระบบทะเบียนออนไลน เปนตน [มธร.2.4-5(7)]    
 
 6.  มหาวิทยาลัยธนบุรี  ไดกําหนดใหแตละคณะวิชาทําการการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  ภายในคณะวิชาโดยมีกําหนดการ
จัดสงสรุปแผนพัฒนาคณะวิชา  [มธร.2.4-6(1)]   และแผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
หลังสิ้นภาคการศึกษาภายใน 30 วัน  [มธร.2.4-6(2)]   และทางมหาวิทยาลัยไดนําสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะวิชา  และแผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของแตละ
คณะวิชามารวบรวมและสรุปแผนพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารเม่ือสิ้นภาค
การศึกษา  [มธร.2.4-6(3)] 
 7. มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  ที่ไดสรุปรวบรวมมาจากคณะวิชาตางๆ มานําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในเลมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน [มธร.2.4-7(1)]    และไดมีมติจากคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหนําขอเสนอแนะตามรายงาน ไปปรับปรุง โดย
กําหนดลงในแผนปฏิบัติการประจําป 2556  ในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ตางๆตอไป   
จุดแข็ง : 

1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคคลากรทั้งในระดับคณะและระดับสถาบันโดยคํานึงถึง
ความเชื่อมโยงสอดคลองกัน และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามแผน และมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษของบุคคลากร และของสถาบันประกอบกัน
ในการกําหนดแผนงาน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ระยะ คือแผนระยะยาว 5 ป (2555-2559) และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ที่เนนการพัฒนาตามหลักสูตรระยนะสั้น ไดแก การอบรม/สัมมนา  การศึกษาดูงาน  ฯลฯ 

2.ดานสวัสดิการและแรงจูงใน น้ันเนื่องจากในวิสัยทัศนของฝายบริหารไดสรางวัฒนธรรมทาง
สังคมของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนกัลยาณมิตร  มีความรักใครดุจญาตมิตร และเอ้ืออาทรตอกันซึ่ง
สวัสดิการและความชวยเหลืออาจไมไดกําหนดเปนระบียบปฏิบัติที่ชัดเจน แตในดานความรูสึกของ
คณาจารยมีความอบอุนใจ และสบายใจในการทํางานรวมกัน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1.มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจความตองการดานสวัสดิการของบุคคลากรที่ตองการเพิ่มเติมที่
นอกเหนือจาก เงินเดือน คาจาง และกําหนดใหเปนระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน 

2.มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดมาตรการดานการปองปรามการกระทําผิดดานจรรยาบรรณ
ของอาจารย เพ่ือเปนการปองกันกอนที่จะเกิดเหตุ  
 



จุดออน : 

1.คณาจารยของมหาวิทยาลัย ยังขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองดานวุฒิการศึกษาและการ
จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2.การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคคลากร ยังมีจุดออน ขอบกพรอง ทําใหการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคคลากรยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1.มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ หรือกระตุนใหคณาจารย ตระหนัก และเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาตอเพ่ือปรับคุณวุฒิทางการศึกษา และในดานการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2.การดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคลากร ควรนํากระบวนการ PDCA มาใชอยางครบถวน  
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.2.4-1 (1) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยธนบุรี (ยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 6) 

(2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี ระยะ 5 ป พ.ศ . 2555-2559 
 (3) แผนพัฒนาคณะวิชา 5 คณะวิชา 
 (4) แผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 คณะวิชา 
 (5) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 (6) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของคณาจารย 

มธร.2.4-2 (1) โครงการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
(2) ตารางแสดงการเขารวมอบรม/สัมมนาของบุคลากรในปการศึกษา 2555 
(3) รายงานสรุปการเขารับการอบรม/สัมมนาเสนอฝายวิชาการ 

มธร.2.4-3 (1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล 
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการแตงตั้งคณาจารยและการพนตําแหนง

คณาจารย 
(3) ประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานบุคลากร  
(4) สรุปโครงการศึกษาดูงานประเทศลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(5) การพิจารณาความดีความชอบประจําป 
(6) โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
(7) กองทุนประกันสังคม   
(8) โครงการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี 
(9) สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา  



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 (ช.พ.ค.) 

มธร.2.4-4 (1) แบบฟอรม “รายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา/การไปปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย” และสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา/การไปปฏิบัติงานภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี 

มธร.2.4-5 (1) 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารยของมหาวิทยาลัยธนบุรี 

 (2) คู มือคณาจารยและแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
มหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2553 

 (3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการสอบสวนอธิการบดีหรือคณาจารย 
 (4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (5) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกํากับดูแล และรับเร่ืองรองเรียนจากนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (6) ภาพถายตูแสดงความคิดเห็นหนาหองสํานักงานอธิการบดีและสํานักกิจการ

นักศึกษา และภาพถายโทรศัพท 
 (7) ชองทางการติดตอสื่อสารอื่นๆ เชน การแสดงความคิดเห็นของผูใชในระบบ

ทะเบียนออนไลน   บนหนา Web ของมหาวิทยาลัย 
 

มธร.2.4-6 
(1) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณะวิชา 
(2) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
(3) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี 

มธร.2.4-7 (1) เลมสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

(2) รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี 
ครั้งที่.... ลว........ 

 

 

 

 

 

 

 


