
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

  

2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศ
เปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

  

3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

  

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม  

  

5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

  

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 7 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 7 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 7 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ี  
 1. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดในการกํากับดูแลกําหนดทิศทาง และ
นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ [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) เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2555 [มธร.7.1-1(2)]  อนุมัติขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 
2556 [มธร.7.1-1(3)] อนุมัติงบการเงินประจําป อนุมัติการจัดสรรเงินจากรายไดสุทธิของกองทุนทั่วไป 
สําหรับใหกองทุนตางๆ อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 
23 กันยายน 2555 อนุมัติการใหปริญญาตรี อนุมัติการใหปริญญาโท และอนุมัติการใหประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู แกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 อนุมัติใหเปดดําเนินการหลักสูตรใหม และ
อนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตร เปนตน รวมถึงปฏิบัติตามมาตราอื่นๆ ดวย และไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองกรควิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด [มธร.7.1-1(4)]   

สําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ในปการศึกษา 2555 มีจํานวน 4 ครั้ง ซ่ึงไดพิจารณา
เรื่องตางๆ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนออยางละเอียดรอบคอบ ใหคําแนะนํา และมีการตั้งขอสังเกตที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการประชุมไวเปน
ประจําทุกป และในปการศึกษา 2555 มีการประชุมครบทุกครั้งตามที่กําหนด มีตารางการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555 และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี [มธร.7.1-1(5)]   

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
แตงตั้งโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย 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)]     
เพ่ือนําไปกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การวางแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ
คณะ/สาขา และสํานักงานตางๆ นําไปสูการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ [มธร.7.1-2(2)] ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดบรรจุวาระเร่ืองของแผนปฏิบัติการประจําป ไวอยางนอย  
ปละ 2 ครั้ง มีการพิจารณาเห็นชอบ การรับทราบ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหาร
ทุกระดับ รวมถึงผูเกี่ยวของ เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรค และรวมกันแกไข เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
[มธร.7.1-2(3)] และในการประชุมบุคลากรประจําป มหาวิทยาลัยจะประชุมกอนเปดภาคการศึกษา อยาง
นอย 2 ครั้ง จะบรรจุวาระประชุมเรื่องแผนปฏิบัติการประจําป และใหมีการรายงานการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป โดยสํานักงานวางแผนฯ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบโดยทั่วถึงกัน 



[มธร.7.1-2(4)] นอกจากนี้ยังมีการถายทอดแผนไปสูตัวนักศึกษาและชุมชนในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมและโครงการตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป [มธร.7.1-2(5)] 
 ประกอบกับในปการศึกษา 2555 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี ดร.บัญชา เกิดมณี ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ซ่ึงมีสถาบันที่เปน
สมาชิกของสมาคมฯ มากกวา 60 แหง ซ่ึงแสดงถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี เปนผูมีภาวะผูนําสูง มี
วิสัยทัศนกวางไกลในการดําเนินงาน และนําประสบการณที่ไดรับจากการประชุม สัมมนา กับผูบริหาร
ระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มาเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อเปนฐานในการ
ดําเนินงานและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยธนบุรีดวยอีกทางหนึ่ง [มธร.7.1-
2(6)] 
 3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามที่ไดมอบหมาย มีคําสั่งแตงตั้งบุคลากร
ปฏิบัติหนาที่ [มธร.7.1-3(1)] รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปยัง
บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประชุมบุคลากร 
เพ่ือสื่อสารแผน และติดตามผลการดําเนินงานของคณะ/สาขา และสํานักงานตางๆ [มธร.7.1-3(2)]  
  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจใน
การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตางๆ พรอมทั้งมอบ
อํานาจใหดําเนินการไดอยางเสรี เชน คณะกรรมการการจัดการความรู [มธร.7.1-4(1)] คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง [มธร .7.1-4(2)] คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการของแตสาขาวิชา             
[มธร.7.1-4(3)] เปนตน ผูบริหารมีระบบการสื่อสารเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรทุก
ระดับ โดยผานทางอีเมลของทานอธิการบดี เพ่ือเปดรับขอคิดเห็นตางๆ [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 เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 
      5.1) ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยจัดทําคูมือคณาจารยและแนวทาง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย เพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 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 เร่ือง “ทิศทางการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีใน
ทศวรรษหนา” ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 [มธร.7.1-5(2)]  
     5.3) รายงานการสรางสื่อการสอนผานระบบ e-Learning จากศูนยคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ เพ่ือรายงานความกาวหนาของคณาจารยในการสรางสื่อการสอนผานระบบ 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)]     
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด และมีการสนับสนุน
งบประมาณอยางเพียงพอ ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย [มธร.7.1-6.1(3)] 
     6.2) หลักประสิทธิภาพ   
  (1) ดานการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ 
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการกําหนดภาระการสอนของคณาจารยเพ่ือประสิทธิภาพในการสอน       
[มธร.7.1-6.2(1)] มีการอบรมใหความรูดานวิชาชีพครูอยางตอเน่ือง 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
สังคมใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง [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 มหาวิทยาลัยไดสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจแกผูมีสวนได
สวนเสียโดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสภามหาวิทยาลัยธนบุรีที่เขมแข็งในการ
วางนโยบาย แนวทาง และติดตามผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย ดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ จากทางราชการและของมหาวิทยาลัย อยางเครงครัด [มธร.7.1-6.3(1)] มีการ
สนับสนุนเพ่ือการเรียนรูใหแกนักศึกษา 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
เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาและเพื่อใชการสอดสองดูแลเหตุการณหรือสถานการณ
ตางๆ [มธร.7.1-6.3(6)] 
     6.4) หลักภาระรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบและตระหนักดานวิชาการ ดานการ
เรียนการสอนและผลสําเร็จของนักศึกษาโดยมีคณะกรรมการประจําคณะวิชา คณะกรรมการกํากับ



มาตรฐานวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการคอยดูแลกํากับดานวิชาการ [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. เพ่ือรับทราบ [มธร.7.1-6.5(1)] มีการสรรหาบุคลากร โดย
ผานการคัดเลือก และสัมภาษณ จากคณะกรรมการ [มธร.7.1-6.5(2)] มีการพิจารณาความดีความชอบ
เพ่ือขึ้นเงินเดือนอยางโปรงใสและยุติธรรมโดยผูบริหาร 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
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2550 [มธร.7.1-6.7(1)] และมีการมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบตามคําสั่ง คําสั่งเลขที่ 49/2555 เร่ืองแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ ประจําป
การศึกษา 2555 [มธร.7.1-6.7(2)] 
       6.8) หลักนิติธรรม มหาวิทยาลัย ไดมีการจัดทําขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน [มธร.7.1-6.8(1)] 
       6.9) หลักความเสมอภาค มหาวิทยาลัย ไมมีการแบงแยกนักศึกษา ไมมีการแบงแยก     
เชื้อชาติ ศาสนา จะเห็นไดจากนักศึกษาไทยพุทธ นักศึกษาไทยมุสลิม ทํากิจกรรมรวมกัน และอยู
รวมกันอยางมีความสุข [มธร.7.1-6.9(1)]  
      6.10) หลักมุงเนนฉันทามติ มหาวิทยาลัย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางาน
โดยผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก [มธร.7.1-6.10(1)] เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยและกับมหาวิทยาลัย  
  7. สภามหาวิทยาลัยธนบุ รี ประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
ธนบุรี เพ่ือดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และภาวะผูนําของผูบริหาร โดยประเมินความ
คิดเห็นจากประชาคมผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ มหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร เม่ือปการศึกษา 2554 นําไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม ในป
การศึกษา 2555 อาทิ เชน 

1. มหาวิทยาลัยไดจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่(ตางประเทศ) ไปศึกษาดูงานที่ 
วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไดมีการลงนามความรวมมือ     
[มธร.7.1-7(1)] วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 



2. มหาวิทยาลัยสรางอาคารศูนยบมเพาะการเรียนรูภาษาตางประเทศและวิเทศสัมพันธ 
ในป 2555 และจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2556 เพ่ือจะสามารถใชเปนศูนยบมเพาะการเรียนรูและมี
หองเรียนภาษาตางประเทศที่ทันสมัย อาคารศูนยบมเพาะอยูระหวางดําเนินการกอสราง (ทาสีอาคาร)
แลวเสร็จประมาณ 80% เพ่ือใหทันใชงานในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 [มธร.7.1-7(2)] 

3. จัดทําโครงการและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ที่พรอม
สนับสนุนงานวิจัยและเก็บผลงานดานวิชาการของบุคลากร [มธร.7.1-7(3)] 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร ซ่ึงเปนความคิดเห็นจากประชาคมผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ในปการศึกษา 2555 นําไป
บรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2556 ดวยเชนกัน [มธร.7.1-7(4)] 
 
จุดแข็ง : 

1. มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข็มแข็ง และเปนศูนยรวมของ มีการประชุมครบตาม
แผนการประชุมที่กําหนดไว 

2. มีการนําหลักธรรมมาภิบาลมาใชในการบริหารการจัดการ 
3. มีการวางแผนและการกระจายอํานาจใหกับผูบริหารภายในของแตละหนวยงาน 
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 
 - 

จุดออน : 

 - 

แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

 - 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มธร.7.1-1 (1) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 219/2552 เรื่อง การแตงตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยธนบุรี ลงวันที ่30 เมษายน 2552   

(2) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) 
(3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบรีุ วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2556 
(4) รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555 
(5) ตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555, รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
(6) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยธนบุ รี เ ร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยธนบุ รี และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยธนบุรี  

(7) รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ธนบุรี ปการศึกษา 2555 

(8) สรุปผลการประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555 
(9) - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 2/2556 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2556 
มธร.7.1-2 (1) - แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ. 2555-2559) 

- หนังสือบันทึกขอความ เร่ือง มอบแผนยุทธศาสตรฯ แก ผูบริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี   

(2) แผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลยัธนบุรี ประจําป 2555 
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธนบุรี 
(4) รายงานการประชุมบุคลากรประจําป มหาวิทยาลัยธนบุรี 
(5) สรุปแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป 2555 
(6) คําสั่งแตงตั้งนายกสมาคม / คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย 
มธร.7.1-3 (1) 

 
คําสั่งเลขที่ 49/2555 เรื่องแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ   
ประจําปการศึกษา 2555  

(2) - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยธนบุรี 
- รายงานการประชุมบุคลากรประจําป มหาวิทยาลัยธนบุรี 

มธร.7.1-4 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู 
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการของแตละสาขาวิชา 
(4) อีเมลของอธิการบดี 
(5) กลองรับความคิดเห็น  
(6) คําสั่งเลขที่ 49/2555 เรื่อง แตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ   

ประจําปการศึกษา 2555 
มธร.7.1-5 (1) คูมือคณาจารยและแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย   

(2) การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี อธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี   
ไดถายทอดความรูและแนวทางการดําเนินงานใหแกบุคลากร กอนเปดภาค
การศึกษา 
- เอกสารบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยธนบุรีใน 5 ปขางหนา” ในวันที่ 31 
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พฤษภาคม 2555  
- เอกสารบรรยาย เร่ือง “ทิศทางการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีใน
ทศวรรษหนา” ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556  

(3) 
 

การรายงานการสรางสื่อการสอนผานระบบ e-learning ของศูนยคอมพวิเตอรและ
สารสนเทศ 

มธร.7.1-6.1 1. หลักประสทิธผิล 
(1) แผนยทุธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยธนบุรี (พ.ศ.2555-2559) 
(2) แผนการปฏิบตัิงานมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําป 2555 
(3) รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2555 วาระพิจารณาอนุมัติ  

งบดุล งบการเงิน ประจําปการศึกษา 2554 และการจดัสรรเงินกองทุน 
ประจําปการศกึษา 2555 

มธร.7.1-6.2 2. หลักประสทิธภิาพ 
(1) รายชื่อคณาจารยพรอมคุณวฒิุ 
(2) โครงการพัฒนาบุคลากรสายผูสอนและวชิาชีพคร ู
(3) หองปฏิบตัิการตางๆ ระบบอินเทอรเน็ต ระบบทะเบียนออนไลน   ระบบ e-Books,  

e-Library 
(4) โครงการจัดซื้อ / ตอสัญญา โปรแกรม  Antivirus, โปรแกรม ระบบปฏิบตัิการ 

Window 
(5) 
 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยธนบุรี  เรื่อง วาดวยทุนการศกึษา และการฝกอบรม การลา
ศึกษาตอในประเทศ หรือตางประเทศ ทุนการวิจัย และการลาเพื่อการวิจัย พ.ศ.
2550  และ ประกาศมหาวทิยาลัยธนบุรี เรื่อง การลดภาระงานสอนของคณาจารย 
เน่ืองจากทําผลงานวิจัย 

(6) รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2555 วาระพิจารณาอนุมัติ 
งบดุล งบการเงิน ประจําปการศึกษา 2554 และการจดัสรรเงินกองทุน 
ประจําปการศกึษา 2555 

(7) โครงการการใหบริการวชิาการแกสังคม 
(8) 
 

คําสั่งแตงตัง้ ผูอํานวยการศนูยศลิปวัฒนธรรม และคําสั่งแตงตั้งบคุลากรปฏิบัติ
ของงานศูนยศลิปวัฒนธรรม 

(9) ศูนยศิลปวัฒนธรรมมหาวทิยาลัยธนบุรี 
มธร.7.1-6.3  3. หลักการตอบสนอง 

(1) รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยธนบุรี ปการศึกษา 2555 
(2) สถานที่พักผอนในมหาวิทยาลัย, สนามกีฬา, หองสมุดที่กวางขวางที่มีระบบการ

สืบคนขอมูลที่ทันสมัย 
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(3) ประกาศมหาวิทยาลัยธนบุรี เรื่อง การกําหนดเวลาทํางาน  ภาระงาน  และวันหยุด 
(4) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการคุมครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยธนบุรี 
(5) ระเบียบกองทนุสวสัดิการมหาวทิยาลัยธนบรีุ  
(6) รูปถายกลองวงจรปดตามอาคารเรียน และตามจุดตางๆ โดยรอบมหาวทิยาลยั 

มธร.7.1-6.4 4. หลักภาระรับผดิชอบ 
(1) คณะกรรมการประจาํคณะวิชา, คณะกรรมการสภาวชิาการ 
(2) การสํารวจภาวะการมีงานทาํของผูสําเร็จการศึกษา 
(3) สัญญาจาง คําสั่งบรรจุแตงตัง้บุคลากร 

มธร.7.1-6.5 5. หลักความโปรงใส 
(1) 
 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2555 วาระพิจารณาอนุมัติ   
งบดุล งบการเงิน ประจําปการศึกษา 2554 และการจดัสรรเงินกองทุน 
ประจําปการศกึษา 2555 

(2) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาบุคลากร และแบบประเมินการคัดเลือก 
(3) รายงานการประชุมการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ประจําปการศึกษา 2555 

มธร.7.1-6.6 6. หลักการมีสวนรวม 
(1) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการคุมครองการทํางานโดยผูทรงคณุวุฒิภายนอก 
(2) 
 

บันทึกความรวมมือ “เครือขายความรวมมือทางวิชาการเบญจมิตร”  
บันทึกความรวมมือกับวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

(3) หนังสือการขอใชสถานทีข่องมหาวทิยาลยัธนบุรีในการจัดประชุม และจัดกิจกรรม 
มธร.7.1-6.7 7. หลักการกระจายอํานาจ 

(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยธนบรีุ วาดวย การแบงสวนงานและการจัดระบบ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550 

(2) คําสั่งเลขที่ 49/2555 เรื่อง แตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรปฏิบัติ   
ประจําปการศกึษา 2555   

มธร.7.1-6.8 8. หลักนติิธรรม 
 (1) ขอกําหนด ขอบังคบั ระเบียบ และประกาศตางๆ ของมหาวทิยาลัยธนบุรี 
มธร.7.1-6.9 9. หลักความเสมอภาค 

(1) ภาพการจัดกิจกรรมโดยไมแบงเชื้อชาติ ศาสนา มีการทาํกิจกรรมรวมกนัไดเปน 
อยางดี 

มธร.7.1-6.10 10. หลักมุงเนนฉันทามต ิ
(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางานโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

มธร.7.1-7 ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
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(อธิการบดี) ปการศึกษา 2554 นําไปปรับปรุงการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในป
การศึกษา 2555 ดังน้ี 
(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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


