การวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ /
การควบคุม
การประเมินผลการ
กิจกรรม/ด้านของ
ที่มีอยู่
ควบคุม
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล
อาจารย์มตี าแหน่ง 1. ตรวจสอบความถูกต้อง การควบคุมที่มีอยูย่ ัง
ทางวิชาการสูงขึ้น ความครบถ้วนของข้อมูลใน ไม่เพียงพอให้
แบบ กพอ.03 ผลงานวิชาการ กระบวนการพิจารณา
และเอกสารอื่นๆ ทันทีที่มีผู้ ตาแหน่งทางวิชาการ
ยื่น และแจ้งผลด้วยวาจา
ใช้เวลาน้อยลง
2. แจ้งเตือน Reader ก่อน
ครบกาหนดส่งผลประเมิน 2
สัปดาห์ และติดตามทุก 2
สัปดาห์ หลังครบกาหนดส่ง
3. กาหนดวันประชุม
Reader เมื่อได้รับผล
ประเมินมาแล้ว 2 ราย
4. ประชุมกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการทุก
เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
มีการสร้างความ
ให้งบประมาณสนับสนุน การให้การสนับสนุน
ร่วมมือกับอาเซียน ในการหารือเจรจาสร้าง งบประมาณยังไม่เพียง
มากขึ้น
ความร่วมมือทางวิชาการ พอที่จะทาให้ความ
ร่วมมือเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในอาเซียน

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

กระบวนการในการ
พิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการใช้เวลามาก
เกินไป

ความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนาในอาเซียนและ
เอเชียยังไม่มากพอ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

1. ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการพิจารณา
ตาแหน่ง ผศ / รศ.
1.1 สาย
ปี /
สังคมศาสตร์ /
เดือน
มนุษยศาสตร์
1.2 สาย
วิทยาศาสตร์
2. ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการพิจารณา
ตาแหน่ง ศ.
2.1 สายสังคม
ปี /
ศาสตร์ /
เดือน
มนุษยศาสตร์
2.2 สายวิทยาศาสตร์
จานวนความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยชั้น
นาในอาเซียน และ
เอเชีย

1

ฉบับ

ผลการ
ดาเนินการ
ปัจจุบนั
ณ 30กย.57

1 ปี 7 เดือน
1 ปี 1 เดือน

1 ปี 5 เดือน

ค่า
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ณ 30กย.58

การปรับปรุงการควบคุม

1. แจ้งผลการตรวจสอบ
แบบกพอ.03 และผลงาน
วิชาการเป็นลายลักษณ์
1 ปี 4 เดือน อักษร ภายใน 10 วันทาการ
นับจากวันที่ยื่น
2. เปลี่ยนวันแต่งตั้งให้ดารง
10 เดือน ตาแหน่งวิชาการจากวันที่
ยื่น เป็นวันที่ส่งหลักฐาน
ประกอบผลงานทางวิชาการ
ที่ถูกต้อง และครบถ้วน
3. กาหนดมาตรฐานเวลาให้
1 ปี 2 เดือน บุคลากรงานพิจารณา
ตาแหน่งวิชาการถือปฏิบัติ

1 ปี 8 เดือน

1 ปี 5 เดือน

175

180

1. มีโครงการหารือและเจรจา
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าใน
อาเซียน และเอเชีย
2. สร้ างกลไกให้ ค ณะและ
หน่วยงานต่างๆ มีความร่วมมือ
กั บสถาบั นการศึ กษาในต่ าง
ประเทศ

กาหนดเสร็จ
/ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2558 / งาน
พิจารณา
ตาแหน่ง
วิชาการในการ
กากับดูแลของ
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

ปีงบประมาณ
2558/
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ /
กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
อาจารย์และ
บุคลากรมธ.ได้
พัฒนาศักยภาพใน
ระดับสากลมาก
ยิ่งขึ้น

มธ. มีนักศึกษา
และอาจารย์
ชาวต่างชาติ
เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

1. มีโครงการให้
หน่วยงานรับเจ้าหน้าที่
ชาวต่างชาติเป็น
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
2. ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลีย่ นบุคลากร
Staff Exchange

การรับเจ้าหน้าที่ชาว
ต่างชาติเป็นเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนและการ
แลกเปลีย่ นบุคลากร
Staff Exchange ยัง
ไม่เพียงพอที่จะทาให้มี
การพัฒนาศักยภาพใน
ระดับสากลมากขึ้น

จานวนอาจารย์และ
บุคลากร มธ. ทีไ่ ด้รับการ
เพิ่มพูนประสบการณ์
และความรู้ในระดับสากล
ยังไม่เพียงพอ

1. ให้งบประมาณ
สนับสนุนในการหารือ
เจรจาสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ
2. พัฒนาปรับปรุง
website ภาษาอังกฤษ

1.การให้งบประมาณ
สนับสนุนในการเจรจา
สร้างความร่วมมือทาง
วิชาการยังไม่เพียง
พอที่จะทาให้นักศึกษา
และอาจารย์

1. ข้อมูลการสมัครเข้า
มาเรียนสาหรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติ ด้าน
หลักสูตรและรายวิชาที่
เปิดสอนยังไม่เพียงพอ

หน่วย
นับ

ผลการ
ดาเนินการ
ปัจจุบนั
ณ 30กย.57

ค่า
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ณ 30กย.58

จานวนอาจารย์
และบุคลากร มธ.
ที่ได้เพิ่มพูนความรู้
ในระดับสากล

จานวน

5 คน

150 คน

ร้อยละนักศึกษา
ชาวต่างชาติที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตร
และเรียนเต็มเป็น
รายวิชาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

887 คน

ตัวชี้วัด

2

การปรับปรุงการควบคุม

1. มีโครงการจัดหากิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้อาจารย์และ
บุคลากรมธ. ได้ไป
แลกเปลีย่ นเพื่อการวิจยั
การสอน และการ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้มีการสมัคร
สมาชิกเครือข่ายด้านวิจยั
นานาชาติ
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการไป
พัฒนาศักยภาพใน
ต่างประเทศ
4.สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
รับการสอบ TU-get และ/
หรือ Step
5.จัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ English for
work ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน
10
1. มีการปรับปรุงข้อมูลเรื่อง
(นักศึกษาเข้า คณะและวิชาที่มีการเปิด
มาเรียน 976 การเรียนการสอนสาหรับ
คน)
นักศึกษาต่างชาติใน
Website ภาษาอังกฤษ
และกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อ

กาหนดเสร็จ
/ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2558/
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

ปีงบประมาณ
2558/
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์/
สถาบัน
ประมวล

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ /
กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การควบคุม
ที่มีอยู่

มธ. ให้มีช่องทางการ
สมัครและง่ายต่อการ
สมัคร

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลการ
ดาเนินการ
ปัจจุบนั
ณ 30กย.57

ค่า
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ณ 30กย.58

ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

2.การพัฒนาปรับปรุง
Website ภาษา
อังกฤษ มธ. ยังไม่
ครอบคุมทุกประเด็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ผลงานวิจัยและสิ่ง 1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การ
ประดิษฐ์มคี ุณภาพ ด้านการวิจัยของ
วิจัยที่มีอยู่ยังไม่เพียง
และเป็นที่ยอมรับ มหาวิทยาลัยเสนอต่อ
พอที่จะทาให้เกิดผล
ในระดับสากลมาก สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ งานวิจัยที่มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
ความเห็นชอบ
และเป็นที่ยอมรับ

การปรับปรุงการควบคุม

อานวยความสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อสมัครเข้า
มาเรียนทีม่ ธ.
2. ช่องทางสาหรับการ
รับสมัครอาจารย์
ชาวต่างชาติเข้ามา
ปฏิบัติงานในมธ. ยังไม่
สมบูรณ์เพียงพอ

ร้อยละอาจารย์
ต่างชาติที่เพิ่มมาก
ขึ้น

ร้อยละ

206 คน
(อาจารย์
แลกเปลีย่ น
125 คน)

10
(อาจารย์
ทั้งหมด 226
คน อาจารย์
แลกเปลีย่ น
137 คน)

2. เป็นสื่อกลางและแหล่ง
รวบรวมข้อมูลการรับสมัคร
อาจารย์ลงใน Website
ภาษาอังกฤษ และกองวิเทศ
สัมพันธ์ (Web Portal)

3. บางหน่วยงานยังไม่
จัดทา Website เป็น
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละของ
หน่วยงานที่ทา
Website เป็น
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

58

100

3. สร้างกลไกให้การ
ปรับปรุงข้อมูลและ
Website ต่างๆ ของมธ.เป็น
ภาษาอังกฤษ
4. ติดตามความสาเร็จใน
การจัดทา Website
ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
ต่างๆ ในมธ.

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยยังไม่
ชัดเจน

มหาวิทยาลัยมีแผน
ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ชัดเจน

ฉบับ

-

1

3

กาหนดเสร็จ
/ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลเพื่อ
การศึกษาและ
การพัฒนา/
หน่วยงาน
ต่างๆ ในมธ.

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้าน ปีงบประมาณ
การวิจัย (พ.ศ.2555-2559) 2558 /
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยก ฝ่ายวิจัย
ร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
(พ.ศ.2560-2564)

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ /
กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
- ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการที่
มีคุณภาพมีเพิ่ม
มากขึ้น
- ผลงานวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิงมี
เพิ่มมากขึ้น
- ได้รับรางวัลวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์
เพิ่มมากขึ้น

ผลงานวิจัยและสิ่ง
ประดิษฐ์มคี ุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลมาก
ยิ่งขึ้น
- ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการที่
มีคุณภาพมีเพิ่ม
มากขึ้น

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลการ
ดาเนินการ
ปัจจุบนั
ณ 30กย.57

ค่า
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ณ 30กย.58

2. กาหนดแผนและ
ดาเนินกิจกรรมด้านการ
วิจัยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

1. สร้างระบบสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความวิจยั
บทความวิชาการ และ
บทความในลักษณะอื่น
ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติผ่าน Online
Submission System
2. สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และทราบถึง
เกณฑ์ของการเข้าสู่
ฐานข้อมูล Scopus

การสร้างระบบการ
สนับสนุนการตีพิมพ์
การจัดกิจกรรมเพื่อ
ทราบเกณฑ์การเข้าสู่
ฐานข้อมูล Scopus
และสร้างระบบการ
ผลักดันวารสารเข้าสู้
ฐานข้อมูล Scopus
ยังไม่เพียงพอที่จะทา
ให้วารสารของ มธ.
เข้าสู่ฐานข้อมูล
Scopus ได้

วารสารทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูล
Scopus

วารสารทาง
วารสาร
วิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่
พร้อมเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพ
เพื่อพิจารณาเข้าสู่
ฐานข้อมูล Scopus

4

-

1

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ
/ผู้รับผิดชอบ

2. ยกร่างแผนยุทธศาสตร์การ
วิจัย (พ.ศ.2560-2564)โดย
มุ่งเน้นการรับฟังความเห็น
จากทุกภาคส่วน ได้แก่
ประชาคมการวิจัย /
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้บริหารเป็นต้น
3. มีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ด้านการวิจัยไปสู่
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้กลยุทธ์
ด้านการวิจัยมีความ
สอดคล้องกันระหว่างแผน
ระดับหน่วยงานและแผน
ระดับมหาวิทยาลัย
1. กาหนดแผนและกิจกรรม ปีงบประมาณ
ในการสนับสนุนและผลักดัน 2558/
วารสารวิชาการของ
ฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
2. ดาเนินการตาม
ข้อ 1 โดยมีการรายงานผล
การดาเนินงานให้
มหาวิทยาลัยทราบถึง
สถานะการดาเนินงานเพื่อ
ร่วมให้ความเห็นและแก้ไข
ปัญหาหากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคในการดาเนินการ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ /
กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การควบคุม
ที่มีอยู่

3. สร้างระบบสนับสนุน
และผลักดันใน
วารสารวิชาการที่ มธ.
เป็นผู้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ
2558 เพื่อเข้าสู่
ฐานข้อมูล Scopus
อย่างน้อย 1 วารสารได้
ภายในปีงบประมาณ
2559
ผลงานวิจัยและสิ่ง จัดทา/พัฒนาระบบ
ประดิษฐ์มคี ุณภาพ ฐานข้อมูลการวิจยั ของ
และเป็นที่ยอมรับ มหาวิทยาลัยที่สามารถ
ในระดับสากลมาก ตอบโจทย์ด้านการ
ยิ่งขึ้น
บริหารงานวิจัยอย่างเป็น
- ผลงานวิจัยที่
รูปธรรมโดยแบ่ง 4 ระยะ
ได้รับการตีพิมพ์ใน คือ ระยะที่ 1 การพัฒนา
วารสาร วิชาการที่ ฐานข้อมูลวิจัยต้นแบบ
มีคุณภาพมีเพิ่ม
การออกแบบโครงสร้าง
มากขึ้น
และนาเข้าข้อมูล
- ผลงานวิจัยที่
เบื้องต้น (30%)
ได้รับการอ้างอิงมี ระยะที่ 2 การพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น
ระบบฐานข้อมูลแบบ
- ได้รับรางวัลวิจัย ครอบคลุมการจัดเก็บ
และสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลวิจัยการค้นหา การ
เพิ่มมากขึ้น
เชื่อมต่อข้อมูลและการ

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

การจัดทาระบบ
ขาดระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลวิจัยยังไม่
ด้านการบริหารจัดการ
แล้วเสร็จจึงทาให้ยังไม่ งานวิจัยที่เป็นระบบ
มีข้อมูลที่จะไปบริหาร
งานวิจัยได้อย่าง
เพียงพอ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ร้อยละของการ
ร้อยละ
จัดทา/พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สาเร็จ
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ผลการ
ดาเนินการ
ปัจจุบนั
ณ 30กย.57

ค่า
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ณ 30กย.58

60

90

การปรับปรุงการควบคุม

มีการติดตาม ทดสอบการ
เข้าใช้ระบบจากผู้เกี่ยวข้อง
กับการใช้ระบบ เช่น
อาจารย์และนักวิจัย / ฝ่าย
วิจัย / ผู้บริหาร อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ฐานข้อมูลที่
สามารถตอบโจทย์ด้านการ
บริหารงานวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม

กาหนดเสร็จ
/ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2558 /
สถาบันวิจัย
และให้
คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ /
กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

ตัวชี้วัด

จัดการข้อมูล QA (30%)
ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบ
การติดตามผลงานวิจัย
ระบบแจ้งเตือนระบบการ
ตรวจสอบ (30%)
ระยะที่ 4 การพัฒนาฝึก
อบรมและประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรให้สามารถเข้าใช้
ฐานข้อมูล (10%)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ให้บริการสุขภาพ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มธ.มีความโดดเด่น มีการออกข้อบังคับ
การออกข้อบังคับว่า นักศึกษาแสดงออกทาง จานวนนักศึกษา
ในการสร้าง
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
ด้วยวินัยนักศึกษายัง สิทธิเสรีภาพที่ไม่
ได้รับบทลงโทษ
บุคลากรของสังคม วินัยนักศึกษา 2547
ไม่เพียงพอที่จะทาให้ เหมาะสมส่งผลให้เกิด
จากมหาวิทยาลัย
ที่ยึดมั่นในความ
นักศึกษายึดมั่นใน
ภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดีของ
ด้านการแสดงออก
เป็นธรรม มีจิต
ความเป็นธรรมและมี มหาวิทยาลัย
ทางสิทธิเสรีภาพที่
สาธารณะและ
จิตสาธารณะและ
ไม่เหมาะสม
ความรับผิดชอบต่อ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
สังคม
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หน่วย
นับ

ราย

ผลการ
ดาเนินการ
ปัจจุบนั
ณ 30กย.57

ค่า
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ณ 30กย.58

จานวน 20 ราย
(2 กรณี) จาก
นักศึกษา
ทั้งหมด
35,446 คน

ไม่เกิน
0.05%
ของนักศึกษา
ทั้งหมด

การปรับปรุงการควบคุม

1. แจ้งข้อบังคับดังกล่าวทุก
ปีในวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่
2. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ นศ.
ตระหนักถึงการแสดงออก
ทางสิทธิ เสรีภาพ ให้
เหมาะสม
3.สอดแทรกการยึดมั่นใน
ความเป็นธรรม มีจติ สาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการอบรมปฐมนิเทศน์
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนทีร่ ับเข้ามาใหม่

กาหนดเสร็จ
/ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา
2558 /
งานวินัยและ
พัฒนา
นักศึกษา/ฝ่าย
การนักศึกษา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ /
การควบคุม
การประเมินผลการ
ความเสี่ยงที่
กิจกรรม/ด้านของ
ที่มีอยู่
ควบคุม
ยังมีอยู่
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล
มธ.มีการบริหารงาน กาหนดเกณฑ์การใช้จ่าย การกาหนดเกณฑ์การ การใช้จ่ายงบลงทุนจาก
ที่เป็นเลิศ ทันสมัย งบประมาณแผ่นดิน
ใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน ไม่
มีประสิทธิภาพ ยึด ภาพรวมของ
แผ่นดินตามที่กาหนด เป็นไปตามเป้าหมาย
หลักธรรมาภิบาลใน มหาวิทยาลัย
ไว้ยังไม่เป็นไปตาม
การบริหารงาน และ
เกณฑ์และไม่บรรลุ
เพิ่มการมีส่วนร่วมใน
ตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารโดยภาค
การควบคุม
ประชาชนและศิษย์
เก่า มธ.
การจัดสรรงบประมาณ
ด้านการจัดทาระบบ
ข้อมูลให้ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงานและการ
กาหนดให้มีการรายงาน
ข้อมูลของหน่วยงาน
มายังมหาวิทยาลัย

1. การจัดสรรงบ ประมาณ ข้อมูลทีม่ ีอยู่ใน
การจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลยังไม่ทันสมัย
ฐานข้อมูลยังไม่เพียง
พอที่จะทาให้ข้อมูลมี
ความทันสมัยในการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารที่เป็นเลิศทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
2. การรายงานข้อมูลของ
หน่วยงานยังไม่เพียงพอที่
จะทาให้การบริหารงานที่
เป็นเลิศทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลการ
ดาเนินการ
ปัจจุบนั
ณ 30กย.57

ร้อยละของการ
ร้อยละ ไตรมาสที่ 1
ร้อยละ 8.56
เบิกจ่ายงบลงทุน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2

จานวนฐานข้อมูลที่
มีการจัดเก็บข้อมูล
ครบถ้วน และนา
ข้อมูลส่งเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศสาหรับ
ผู้บริหาร

7

ฐาน
ข้อมูล

ค่า
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ณ 30กย.58
ไตรมาสที่ 1
ร้อยละ 15

ร้อยละ 13.84

ไตรมาสที่ 2
ร้อยละ 35

ไตรมาสที่ 3
ร้อยละ 30.52

ไตรมาสที่ 3
ร้อยละ 70

ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ 69.39

ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ 82

2

2

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ
/ผู้รับผิดชอบ

เร่งรัดให้หน่วยงานใช้งบ
ลงทุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดในแต่ละ
ไตรมาส

ปีงบประมาณ
2558/
ฝ่ายวางแผน /
งานงบ
ประมาณ
กองคลัง

1. สารวจสถานภาพของฐาน
ข้อมูลหลั กที่มีอยู่ในปัจจุบั น
ว่ ามี ข้ อมู ลที่ จ า เป็ นต่ อการ
บริหารมหาวิทยาลัยครบถ้วน
แล้ วหรือไม่ และจ าเป็น ต้ อง
สร้างฐานข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
รวมถึงต้องระบุงบประมาณที่
ต้องใช้ในการจัดทาฐานข้อมูล
เพิ่มด้วย
2. วางแผนการจัดสรรงบฯ
ด้าน IT โดยให้ความ สาคัญ
กั บการปรั บปรุ ง/จั ดท า
ฐานข้อมูลเป็นอันดับแรก
3. กาหนดปฏิทนิ ของการ
update ข้อมูลของทุกฐานข้อ

ปีงบประมาณ
2558 /
ฝ่ายวางแผน/
สถาบัน
ประมวล
ข้อมูลเพื่อ
การศึกษาและ
การพัฒนา
(สปข.)

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ /
กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การควบคุม
ที่มีอยู่

ยังไม่มีการควบคุมการ
รายงานข้อมูลทาง
การเงิน/การคลังใน
ระดับ มธ.

การสมัครงานสาย
วิชาการของ
มหาวิทยาลัยคณะเป็น
ผู้ดาเนินการในการรับ
สมัครเอง

การประเมินผลการ
ควบคุม

เนื่องจากยังไม่ได้มีการ
รายงานข้อมูลทางการ
เงินจึงยังไม่มีการ
ประเมินผลการควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

1.หน่วยงานไม่ให้ความ
ร่วมมือรายงานข้อมูล
ทางการเงิน/การคลังให้
มหาวิทยาลัย
(เนื่องจากความไม่พร้อม
ความไม่เข้าใจ การขาด
แคลนบุคลากร)
ช่องทางการรับสมัครไม่ ช่องทางในการรับสมัคร
เป็นระบบการเข้าถึง งานสายวิชาการยังไม่
ข้อมูลมีข้อจากัดและยัง เอื้ออานวยให้กับผู้สนใจ
มีมาตรฐานไม่เพียงพอ มาสมัครเป็นอาจารย์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลการ
ดาเนินการ
ปัจจุบนั
ณ 30กย.57

ค่า
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ณ 30กย.58

หน่วยงานที่
รายงานข้อมูลทาง
การเงินมาอย่างถูก
ต้องภายใน 60 วัน
(ณ 30 กันยายน
2558)

ร้อยละ

42

100

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
พัฒนาและจัดทา
ระบบสมัคร
บุคลากรสาย
วิชาการออนไลน์

ร้อยละ

N/A

90

8

การปรับปรุงการควบคุม

มูลให้ตรงกัน เช่น ทุก 3 เดือน
6 เดือน 1 ปี เป็นต้น
4. กาหนดมาตรฐานในการ
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วนของ
รายการข้อมูลและวิธีการในการ
เชื่อมโยงข้อมูล (application
programing interface : API)
5. จัดสรรงบประมาณสาหรับ
การทา API สาหรับฐานข้อมูล
ที่มีข้อมูลสมบูรณ์อยู่แล้ว
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ไป TU Web Service ของ
มหาวิทยาลัยได้
1. เปิดช่องทางการแลกเปลีย่ น
ความรูเ้ พื่อให้หน่วยงานเข้าใจ
การทารายงานทางการเงิน
2. ระบบผู้กากับและ
ช่วยเหลือร่วมแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
จัดให้มีระบบการรับสมัคร
งานออนไลน์ของสาย
วิชาการทั้งมหาวิทยาลัยโดย
กองการเจ้าหน้าที่จะเป็น
ผู้จัดทาระบบ

กาหนดเสร็จ
/ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2558/
ฝ่ายการคลัง

ต.ค 58 /ฝ่าย
IT กองการ
เจ้าหน้าที่

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ /
กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
บุคลากร มธ. มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความผาสุกในการ
ทางาน

มธ.เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการพัฒนาที่
ยั่งยืน ประหยัด
พลังงาน มีสภาพ
แวดล้อมที่ดไี ร้มลพิษ
โดยประชาคม
ธรรมศาสตร์
ตระหนักและมี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และ
พร้อมที่จะถ่ายทอดสู่
สังคม

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การควบคุม
ที่มีอยู่

หน่วย
นับ

ผลการ
ดาเนินการ
ปัจจุบนั
ณ 30กย.57

ค่า
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ณ 30กย.58

จานวนแผนการ
พัฒนา
ความก้าวหน้าใน
สายงาน

แผน

-

2

1. จัดทาแผนความก้าวหน้า
ในสายงาน
2. จัดทาแผนพัฒนาในแต่
ละสายงาน

แผนความก้าวหน้าใน
สายงาน IDP ยังไม่ครบ
ทุกสายงาน

ร้อยละของ
หน่วยงานที่มีการ
จัดส่งแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

ร้อยละ

10

40

1. ติดตามผลการนา IDP ไป
ใช้ในหน่วยงาน
2. นาผล IDP มาจัดทา
Training needs

การใช้พลังงานยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(เป้าหมายปริมาณการใช้
ไฟฟ้าลดลง 5%)

1. จานวนโครงการ
ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ
2557

โครง
การ

5

8

2. ปริมาณการใช้
กระแส ไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยและ
ศูนย์รังสิตทีล่ ดลง

ปริมาณ
การใช้
กระแส
ไฟฟ้า
(MWh)

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

ยังไม่มีการจัดทาแผน
ความก้าวหน้าใน
สายงาน (สายวิชาการ
และสายสนับสนุน
วิชาการ)

เนื่องจากยังไม่ได้มีการ
จัดทาแผนความก้าว
หน้าในสายงานจึงยัง
ไม่มีการประเมินผล
การควบคุม

การจัดทาแผนการ
พัฒนาความก้าวหน้าใน
สายงานไม่ครบทุกสาย
งาน

- ได้มีการจัดทา IDP ระดับ
สานักงานอธิการบดี เพื่อ
หา Training Need
- มีการทาแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลแล้วแต่ยัง
ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
- รณรงค์และจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง
- จัดอบรมบุคลากร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และกระตุ้นให้เกิด
จิตสานึกในการอนุรักษ์
พลังงาน
- ประเมินผลการอนุรักษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อมและ
รายงานผลให้ประชาคม
ทราบ

การจัดทาแผน IDP
เฉพาะสานักงาน
อธิการบดีไม่เพียง
พอที่จะทาให้เกิด
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร
กิจกรรมการควบคุมที่
มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ทาให้บุคลากรมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้
พลังงานยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด

ตัวชี้วัด

9

การปรับปรุงการควบคุม

1. จัดกิจกรรมโครงการอบรม
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. จัดตั้งคณะทางานด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
3. จัดตั้งคณะทางานด้าน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย พลังงานและสิ่งแวดล้อม
72,324 MWh 70,154 MWh ของหน่วยงาน
4. จัดตั้งคณะทางานด้าน
ศูนย์รังสิต
ศูนย์รังสิต พลังงานและสิ่งแวดล้อม
60,165 MWh
57,157
จาก ตัวแทนของ คณะ/
MWh
สานัก/สถาบัน

กาหนดเสร็จ
/ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2558/
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

ปีงบประมาณ
2558/
ฝ่ายบริหาร
ศูนย์รังสิต

