รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)

ปการศึกษา 2549
(1 มิถุนายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2550)

สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(ฉบับแกไข)

คํานํา
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทํารายงานการประเมินผล
ตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2549 (ชวงตั้งแต 1 มิถนุ ายน 2549 -31
พฤษภาคม 2550) เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สํานักไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ตามาคําสั่งสํานักที่ 15/2548 สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน 2548 เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา
2549 ตามมาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4
5

มาตรฐานดานนโยบายและ แผนการดําเนินงาน
มาตรฐานดานบริหารจัดการองคกร
มาตรฐานดานภารกิจหลัก
มาตรฐานดานระบบสารสนเทศ
มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
ไดพิจารณากําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่
เกี่ยวของ กันในแตละมาตรฐาน โดยพิจารณาจากขอมูลผลการดําเนินงานของสํานัก และประเมินคุณภาพตาม
ตัวบงชี้ และเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว และหลังจากการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพจาก
ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว สํานักจะไดนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการประกันคุณภาพในป
ตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.กําพล รุจิวิชชญ)
ผูอํานวยการสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

1 - 16
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และผลการประเมินผลการดําเนินงานของแตละตัวบงชีต้ ามเกณฑ
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19-37
มาตรฐานที่ 1 นโยบาย และแผนการดําเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 บริหารจัดการองคกร
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มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพ
• รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ ปการศึกษา2548 38-42

สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนา
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สวนที่ 4 ภาคผนวก
ตารางรายละเอียดแตละตัวบงชี้
เอกสารอางอิง

49-109

สวนที่1
ขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลพื้นฐาน
1. ชื่อหนวยงาน
2. ที่ตั้ง

สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

3. ประวัติความเปนมา
แนวความคิดในการจัดตั้งสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมไดเริ่มทดลองดําเนินการใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแต พ.ศ. 2517 โดยมีบอเกิดมาจากความคิดริเริ่มของคณาจารยกลุมหนึ่งจากคณะ
ตาง ๆ ซึง่ มีความคิดเห็นและตระหนักรวมกันถึงหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการใหบริการแกชุมชน จึงไดเสนอ
โครงการนี้ตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีมติรับรองใหจัดดําเนินการเปน
โครงการถาวร เมื่อ พ.ศ. 2518 และในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โครงการเสริมการศึกษาจึงไดรับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยใหมีสถานะเปนหนวยงานกลาง ขึ้นอยูกับสํานักงานอธิการบดี โดยเปนงานฝากอยูในกองบริการ
การศึกษา
โครงการเสริมการศึกษาเปนกิจการการศึกษาฝกอบรมแบบสหวิชาการที่ใหโอกาสแกผูไมมีโอกาส
หรือผูมีการศึกษานอยไดมีโอกาสรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มเติม และโดยเหตุที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
เปดสอนวิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนสวนใหญ โครงการเสริมการศึกษาจึงไดดําเนินหลักสูตร
การฝกอบรมเสริมความรูทนี่ ํามาใชปฏิบตั ิไดทางสังคมศาสตรและวิชาการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ บริการใหแกประชาชน
อยางเรงดวนและตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนมีโอกาสไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง กฎหมาย ตลอดจนความรูทวั่ ไปที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและในการประกอบอาชีพได รวมทั้ง
สงเสริมสนับสนุนการสรางสังคมไทยที่มีระเบียบวินัย มีวฒ
ั นธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม ใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐและสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความรูทงั้ หลายนี้ ถือเปนหลักสูตรเสริมสรางพัฒนา
คุณภาพชีวติ หรืออีกนัยหนึง่ เปนหลักสูตรวิชาพืน้ ฐานใหแกประชาชนทั่วไป ทุกอาชีพ (สุจริตชีพ) โดยไมเลือกเพศ
และวัย

เหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งสํานัก
โครงการเสริ ม การศึ ก ษา ได ย กฐานะขึ้ น เป น “สํ า นั ก เสริ ม ศึ ก ษาและบริ ก ารสั ง คม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2529 มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งในการจัดตั้งสํานักเสริมศึกษา
และบริการสังคมนั้นตั้งอยูบนสมมุติฐานวาประชากรสวนใหญของสังคมยังไมมีโอกาสรับการศึกษาชั้นสูง โอกาสทางการ
ศึกษาอาจอํานวยใหเขาไดเพียงชั้นประถมหรือสูงกวานั้นเล็กนอย บุคคลเหลานี้ที่ไมมีโอกาสที่จะไดรับการศึกษาใน
ระดับสูงนั้น มิไดหมายความวาเขาจะเปนผูไมรู เขาอาจรอบรูและมีประสบการณในบางสิ่งบางอยางเหนือกวาผูเรียนรู
ขั้นมหาวิทยาลัยเสียอีก และถาหากเขาไดมีโอกาสรับการเสริมความรูเพิ่มเติมทางวิชาการและความรูทั่วไปที่ทันตอ
เหตุการณ เขาก็จะสามารถปรับตัวไดดียิ่งขึ้นทั้งในการงาน อาชีพ ตลอดจนการดํารงอยูรวมกับคนอื่น ๆ ทามกลางภาวะ
สังคมที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ดังนั้นจุดมุงหมายของการจัดตั้งสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม ขึ้นเพื่อ
1. ใหบริการความรูแกประชาชนทั้งเด็กและผูใหญ โดยใหทุกคนไดมีโอกาสไดรับความรูและ
ทักษะเพิ่มขึ้นอยางกวางขวาง
2. เปดอบรมหลักสูตรใหม ๆ เพิ่มขึน้ เพือ่ สนองความตองการของประชาชนและสังคม
3. ขยายขอบเขตการฝกอบรมจากประชาชนสูหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน
ตลอดจนสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ติดตอมา
4. สงเสริมใหความรูแกประชาชนโดยผานสือ่ มวลชน เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
ตลอดจนเอกสาร ตํารา และสิ่งพิมพอนื่ ๆ ที่เปนประโยชนตอประชาชนและผูสนใจทั่วไป
5. จัดบริการทางวิชาการแกสังคม ไปใหถึงประชาชนสวนใหญของประเทศในเขตภูมิภาค
ตางๆ โดยการใหบริการเคลือ่ นที่ไปสูประชาชน และรวมมือประสานงานกับฝายราชการและภาคเอกชนอืน่ ๆ เพื่อ
ประโยชนในแงสงเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต
เพื่อเสริมสรางคุณภาพทรัพยากรมนุษย
เพื่อเพิม่ พูนความสามารถในการหารายได เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อสรางจิตสํานึกในหนาทีพ่ ลเมือง จริยธรรม และการธํารงไวซงึ่ วัฒนธรรมประเพณี

4. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ปรัชญา
“เสริมศึกษา : มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมวลชน”
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนสถาบันบริการวิชาการแกสังคม ที่เนนการจัดการความรู เชิงบูรณาการอยางเปนระบบ”
การบริหารสํานักตามวิสัยทัศนขางตนนัน้ จะเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2548 – 2551) โดยบริหารงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารราชการและกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยจะเนนการ
บริหารจัดการสํานักใหเปนสถาบันที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปแบบบูรณาการ ทัง้ นีส้ ืบเนื่องจากการที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความโดดเดนทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมาตลอด อยางไรก็ตามตลอด
ระยะเวลา 20 ปที่ผา นมามหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งคณะตางๆ ทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
ดังนัน้ หากมีการบูรณาการความรูท างดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเขากับความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสขุ ภาพ อยางเหมาะสมและเปนระบบ และนําเสนอความรู
แบบองครวม ก็จะเปนการชวยเหลือผูดอ ยโอกาสมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนการกระตุน ใหผูดอยโอกาสทางการศึกษา
ไดสนใจการศึกษาและเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เกิดแนวคิดในการเสาะแสวงหาความรูเพิ่มเติมโดยอาศัย
หลักการเรียนรูดวยตนเอง ตามแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต ทายที่สุดแลวจะเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการความรูเสริมแกสาธารณชน สงผลโดยตรงตอการพัฒนาทัศนคติ พัฒนาคนใหมีความรู คูคุณธรรมและ
จริยธรรม อันเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร และเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึง่ เปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติขอที่ 2 ที่กลาวถึงการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ

พันธกิจ (Mission)
1. สรางโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูต ลอดชีวิต โดยที่ประชาชนจะไดรับบริการการศึกษาทีม่ ี
มาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. นําศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทั้งทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตรสุขภาพ ในการใหบริการเสริมเพิ่มพูนความรู
3. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
4. เปนศูนยประสานการบริการความรูและวิทยาการ ใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่มีความตองการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม
5. พัฒนาสถาบันใหเขมแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทํางานของสถาบัน
6. พัฒนาฐานขอมูลและเครือขายการใหบริการเสริมศึกษาอยางตอเนื่องระหวางหนวยงานและสํานัก เพื่อเปน
แหลงการเรียนรูไดตลอดเวลา
7. พัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีความรู เพื่อเปนตนทุนในการสรางความมัง่ คั่งทางปญญา
ขององคกร
เปาหมาย (Target goal)
1. ดําเนินการเพือ่ บรรลุวิธีการเสริมความรูใหกับประชาชนในรูปแบบเชิงบูรณาการอยางเปนระบบ ดวยการให
ความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ ควบคูกบั ความรูทางสังคมศาสตร ในรูปแบบ
ผสมผสานเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกสังคม
2. เพิ่มพูนทักษะดานอาชีพเพื่อแกไขปญหาความยากจน
3. ผลักดันใหสาํ นักเสริมศึกษาและบริการสังคม เปนศูนยกลางแหงการเสริมความรูแกสาธารณชนทุกระดับ
4. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย สามารถนํามาใช
ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
5. สนองเจตนารมณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการรับใชประชาชนทุกระดับอยางเสมอภาค และผดุงไว
ซึ่งความเปนธรรมในสังคม
6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีคุณภาพ เพือ่ ประสิทธิภาพในการทํางาน รองรับการแขงขั้น และเตรียมความ
พรอมสําหรับออกนอกระบบราชการ
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสํานักใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินตนเอง ใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

5. นโยบายและแผนงาน การดําเนินงานของสํานัก
นโยบายการดําเนินงาน
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มีนโยบายที่จะสงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในหนวยงานของ
ภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสวงหาความรู รวมทั้งพัฒนาทัศนคติ อันเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร และเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีนโยบายหลัก 4
ประการคือ
1. ขยายการใหบริการทางวิชาการของสํานักฯในการใหการศึกษาตอเนื่องใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อเปนการ
สนับสนุนแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต (life-long education) โดยเนนหนักในสาขาวิชาทุกศาสตรที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจัดการเรียนการสอน
2. ใหมีการใชทรัพยากรของสํานักอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
3. นําเทคโนโลยีชวยในการบริหารจัดการการใหบริการวิชาการ
4. เพิ่มระดับการมีสวนรวมของสํานักในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือประเทศชาติ
แผนงาน/แผนกลยุทธ
1. แผนกลยุทธดานการบริการสังคม
แผนงานดานการบริการสังคมซึ่งถือเปนภารกิจที่สําคัญของสํานักเสริมศึกษาฯ จึงไดวางแผนการ
ดําเนินการดังนี้
1. พัฒนา web site ของสํานักฯ ใหเปนแหลงความรูสําหรับประชาชนทุกหมูเหลาใน
รูปแบบ Knowledge-based management นําความรูตางๆมาใหความรูโดยผานทาง web site ประชาชนใน
ชุมชนสามารถเขาถึงองคความรูได เปนอีกกลไกหนึง่ ในการบริการสังคมไดในแนวกวาง
2. จัดตั้งกองทุนบริการสังคม โดยผนึกกําลังศิษยเกาที่มีองคกรอยูแลว ซึง่ ปจจุบนั สํานัก
มีชมรมเหลืองแดง ชมรมเสริมศึกษา ชมรมสุขภาพกรุงเทพฯ แมแตศิษยเกาธรรมศาสตรที่เกษียณราชการไปแลวแต
มีจิตอันเปนกุศลตองการทําประโยชนใหแกสังคมแบบใหเปลา และเปนแหลงระดมทุนจากศิษยเกา และบริษทั หาง
ราน ตอไปหากกองทุนนี้มีเงินเพิม่ ขึ้น ทําใหไมตองเบิกจายจากงบประมาณของสํานัก หรือเงินอุดหนุนที่ไดรับจาก
มหาวิทยาลัย ปละ 1 ลานบาท ประการสําคัญหากตอไปหากกองทุนนี้มีเงินมากขึ้นจะสามารถขยายการบริการ
สังคมไดกวางขึ้น และมีความหลากหลายขึ้น

3. จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการ สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ขอความรวมมือจากคณาจารย
ในคณะตางๆ มารวมเปนกรรมการ นําความรูทหี่ ลากหลายมาปรับใหบริการแกสังคมผานกรรมการชุด เสนอแนะ
และดําเนินการสรางหลักสูตรใหมใหมีความหลากหลายทันสมัยและทันตอเหตุการณเพื่อมาทดแทนหลักสูตรเดิม
ที่อาจจะมีผูสนใจนอยลง ทําใหงานเสริมศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายและทันตอเหตุการณ
4. จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักผานสื่อตางๆ
อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เปนอีกทางหนึง่ ในการใชสื่อเพื่อใหบริการสังคม
2.แผนกลยุทธดานการบริการวิชาการ
ในการกําหนดแผนกลยุทธดา นการบริการวิชาการ โดยคํานึงถึงปจจัย ดานศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มีความโดดเดนทัง้ ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร การบริหารจัดการ รวมทัง้
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ จึงไดกําหนดแผนกลยุทธในการใหบริการวิชาการดังนี้
1. หลักสูตรที่ดาํ เนินการอยูเ ดิม หากยังเปนที่ตองการของหนวยงานตางๆ ยังคงดําเนินการตอไป
ขณะเดียวกันใหพิจารณาถึงความเปนไปไดในเรื่องของ Training needs ในหัวขอตอไปนี้
หลักสูตรการพัฒนาสูผูบริหารองคการ
-

บทบาทของนักบริหารกับการจัดการสมัยใหม (Role of Modern Managers)
การบริหารและพัฒนาองคกร (Organization Management)
การพัฒนาเทคนิคการคิดเพือ่ การบริหาร (Developing Cognitive Skills for Managers)
การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อนําสูการปฏิบัติ (Strategic Planning & Implementation)
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
การมอบหมายงานและควบคุมงานอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation and Supervision)
ผูบริหารกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic for Managers)
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย

-

การสรางลักษณะนิสัยแหงความสําเร็จ
เทคนิคการทํางานใหมีความสุขและประสบความสําเร็จ
เทคนิคการเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน
แนวโนมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) ในทศวรรษหนา
การพัฒนา EQ, MQ & IQ

การบริหารองคการ
- การวิเคราะห และการแกไขปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving)
- การบริหารโครงการ (Project Management)
- การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน (Time Management)
การประเมินผลและพัฒนาผลการทํางานในองคการ
- Total Quality Management (TQM)
- Key Performance Indecator & Balanced Scorecard (KPI & BSC)
- Process Reengineering / Improvement
หลักสูตรเกีย่ วกับเทคนิคเฉพาะเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
-

การนําเสนออยางมืออาชีพ (Presentation Technique)
การเขียนรายงานอยางมืออาชีพ
การบริหารและการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม
การสรางจิตสํานึกในการตอบรับและบริการลูกคา (Service Mind)

การพัฒนาประสิทธิภาพสําหรับนักบริหาร
-

การพัฒนาวิสยั ทัศนและกลยุทธขององคการ
การบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค (Conflict Management)
การสรางและพัฒนาทีมงาน (Developing Team Performance)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู (Learning Organization & Knowledge Management)
การเสริมสรางภาวะผูน ํา (Leadership Empowerment)

2. จัดหลักสูตร In house training ใหกบั หนวยงานตางๆ ที่ตองการใหสํานักดําเนินการให สําหรับ In
house training นี้ มีโครงการที่จะจัดทําเปนหลักสูตร ผูบริหารระดับตน ประมาณ 120 ชั่วโมง ใหกบั องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

3. แผนกลยุทธดานการบริหาร
คํานึงถึงปจจัยตางๆ 3 ปจจัย คือ บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิง่ ครุภัณฑทางดาน
เทคโนโลยี เพือ่ ใหนโยบายการบริหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนกลยุทธดา นการบริหารดังนี้
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานโดยยึดหลักของการบริหารโดยมุง ผลสัมฤทธิ์ (Result-based management)
โดยใช Key Performance Indicator (KPI)
2. บริหารจัดการที่มุงเนนหลักการมีสวนรวม และหลักการรับผิดชอบรวมกัน โดยการปรับโครงสรางการบริหารให
เปนแนวราบมากขึ้นเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดมีความโปรงใส ชัดเจน และถูกตอง
ในการจัดทํางบประมาณประจําป เพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดในการพัฒนาองคกร
4. ดําเนินการในการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคาและเปนประโยชนกับสวนรวม
5. แผนการใชสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยในการจัดการฝกอบรมใหมากที่สุด ตามความเหมาะสม
6. เนนการใชเทคโนโลยี และสารสนเทศในการติดตอสือ่ สารเพื่อใหเกิดความคลองตัว
โดยจัดใหมีระบบ
สารสนเทศ (Office automation) ที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบฐานขอมูล เพื่อการตัดสินใจในเชิงบริหาร
7. เตรียมความพรอมในการออกสูนอกระบบราชการ โดยการสงเสริมใหสาํ นักสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
4. แผนกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากจํานวนบุคลากรมีนอย เมื่อเทียบกับภาระงาน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัตงิ านได
อยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปน โดยเฉพาะการอบรมในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชเปนเครือ่ งมือ
ในการทํางานไดเร็วขึ้น การสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยการใหโอกาสในความกาวหนาตามสายงาน และ
จัดระบบการตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการใหสวัสดิการตางๆ ดังนัน้ แผนกลยุทธดานบุคลากรมีดังนี้
1.จัดมีหลักประกันความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
2.สงเสริมคนดี คนเกง ใหมคี วามกาวหนาในหนาที่
3.สรางกลไกในการพิจารณาความดี ความชอบของบุคลากรอยางโปรงใส และยุติธรรม
4.สรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยกําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
รองรับการสูก ารเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
5.พิจารณาความกาวหนาของบุคลากร ตามความรู ความสามารถ โดยมุงเนนประสิทธิภาพการทํางาน
คุณธรรม พฤติกรรม ดวยดัชนีชี้วัดผลงาน
6.สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหไดรับการ อบรม ดูงาน ทัง้ ในและตางประเทศ เพื่อนํากลับมาพัฒนางาน
ใหทนั สมัยอยูเสมอ

5. แผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ
1. ปรับปรุงวิธีการประเมินตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับรับการประเมินจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการประเมินคุณภาพจากภายนอกเพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันกับสถาบันอื่น
3. จัดตั้งคณะทํางานประเมินคุณภาพ โดยตัวแทนฝายตางๆ รวมกันเปนคณะทํางาน
4. พัฒนาคูม อื ดัชนีชี้วัดและเกณฑประกันคุณภาพใหมีความสมบูรณเปนรูปธรรม เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพจากผูประเมินทั้งภายในและภายนอก
5. พัฒนาการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหครบทุกสายงาน เพื่อใหมีความชัดเจนในการทํางาน สามารถ
ตรวจสอบ และติดตามผลได

6. บุคลากรและแผนผังโครงสรางองคกร
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มีบุคลากรปฏิบัติงานรวมทัง้ หมด จํานวน 23 อัตรา ประกอบดวย
ชื่อ
1. รศ.ดร.กําพล รุจิวิชชญ
2.รศ.ชุมพจต อมาตยกุล
3.ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ
4. นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
5. นางสุดารัตน กิตติวงศากูล
6. นายวัลลภ วิชชุเดชา
7.นางสาวศันสนีย วิชากรกุล
8. นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
9. นางสุจิตรา จริยธีรเวช
10. นางลัดดารัตน พุทธรัตนกิตติ
11. นางสาวเพ็ญศรี แกวหาวงษ
12.นางสุวรรณา บุญเพิ่ม
13. นายสุรัตน ขําดี
14. นางภัทรา ขําดี
15. นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
16. นางศิริรัตน ศรีสกุลวิวฒ
ั น
17. นางสาวศิริรัตน ดาบทอง
18.นายวิชัย นาชม
19. นายปรีดา สุวรรณวาสี
20.นางสาววรรณา รอดพนภัย
21.นางสาวชญานันท สังวรวงษพนา
22.นางสาวปราณี เจิง่ ทรัพย
23. นายสนธยา ไชยเพชร

ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก
รองผูอํานวยการสํานัก
รองผูอํานวยการสํานัก
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
พนักงานขับรถ
เจาหนาที่ฝกอบรม
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล
นักประชาสัมพันธ
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
พนักงานขับรถ

ระดับ
9
9
8
8
8
8
8
8
6
6
5
5
5
5
-

ประเภท
วุฒิการศึกษา
ขาราชการ
ปริญญาเอก
ขาราชการ
ปริญญาโท
ขาราชการ
ปริญญาเอก
ขาราชการ
ปริญญาตรี
ขาราชการ
ปริญญาโท
ขาราชการ
ปริญญาโท
ขาราชการ
ปริญญาโท
ขาราชการ
ปริญญาโท
ขาราชการ
ปริญญาตรี
ขาราชการ
ปริญญาตรี
ขาราชการ
ปริญญาตรี
ขาราชการ
ปวช.
ขาราชการ
ปวช.
ขาราชการ
ปวช.
พนักงาน มธ.
ปริญญาโท
ลูกจางงบพิเศษ ปริญญาตรี
ลูกจางงบพิเศษ ปริญญาตรี
ลูกจางงบพิเศษ
ม.6
ลูกจางหนวยงาน อนุปริญญา
ลูกจางหนวยงาน
ปวส.
ลูกจางหนวยงาน ปริญญาตรี
ลูกจางหนวยงาน ปริญญาตรี
ลูกจางหนวยงาน
ม.6

แผนผังโครงสราง
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
คณะกรรมการประจําสํานัก

กรรมการวิชาการ

ผูอํานวยการสํานัก

ผูชวยผูอํานวยการสํานัก
ฝายศิษยเกาสัมพันธ

รองผูอําวยการฝายบริการวิชาการ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและ
เทคโนโลยี

สํานักงานเลขานุการ

ศูนยเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ

ศูนยฝกอบรมและบริการวิชาการ
งานบริหารและธุรการ
หนวยฝกอบรม เขตกรุงเทพฯ

หนวยบริการวิชาการผานสื่อตางๆ
หนวยฝกอบรม สวนภูมิภาค

หนวยประชาสัมพันธ

หนวยบริการวิชาการ
ศูนยบริการสังคม
หนวยบริการสังคม
หนวยรายงานติดตามและประเมิณผล

งานคลังและพัสดุ
งานวางแผนและประกันคุณภาพ

โครงสรางศูนยวิชาการ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ผูอํานวยการสํานัก
รองศาสตราจารย ดร. กําพล รุจิวิชชญ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ชุมพจต อมาตยกุล

ศูนยเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ
นายวัลลภ วิชชุเดชา
หนวยบริการวิชาการผานสื่อตางๆ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวชญานันท สังวรวงษพนา
หนวยประชาสัมพันธ
นายวัลลภ วิชชุเดชา
นางสาวชญานันท สังวรวงษพนา

รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนัญ ผลประไพ

ศูนยฝกอบรมและบริการวิชาการ
นางสุดารัตน กิตติวงศากูล
หนวยฝกอบรม เขตกรุงเทพฯ
นางสุดารัตน กิตติวงศากูล นายวัลลภ วิชชุเดชา
นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
นางสาวศันสนีย วิชากรกุล นายปรีดา สุวรรณวาสี
หนวยฝกอบรม สวนภูมิภาค
นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์ นายปรีดา สุวรรณวาสี
หนวยบริการวิชาการ
นางสุดารัตน กิตติวงศากูล นางสาวศันสนีย วิชากรกุล
นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
นายวัลลภ วิชชุเดชา นายปรีดา สุวรรณวาสี

ศูนยบริการสังคม
นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ

หนวยบริการสังคม
นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ นายวัลลภ วิชชุเดชา
นางสุดารัตน กิตติวงศากูล
นางสาวศันสนีย วิชากรกุล นายปรีดา สุวรรณวาสี
หนวยรายงานติดตามและประเมิณผล
นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
นางสุดารัตน กิตติวงศากูล

โครงสรางสํานักงานเลขานุการ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
สํานักงานเลขานุการ
นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

งานบริหารและธุรการ
นางลัดดารัตน พุทธรัตนกิตติ

งานคลังและพัสดุ
นางสุจิตรา จริยธีรเวช

งานวางแผนและประกันคุณภาพ
นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

หนวยบุคคล
นางลัดดารัตน พุทธรัตนกิตติ

หนวยบัญชี
นางศิริรัตน ศรีสกุลวิวัฒน

หนวยนโยบายและแผนงาน
นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

หนวยธุรการ
นางสาวเพ็ญศรี แกวหาวงษ
นางสาววรรณา รอดพนภัย

หนวยการเงิน
นางสุจิตรา จริยธีรเวช
นางสุวรรณา บุญเพิ่ม
นางสาวศิริรัตน ดาบทอง

หนวยประกันคุณภาพ
นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์

นางสาวปราณี เจิ่งทรัพย (ศูนยรังสิต)
หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางภัทรา ขําดี
นายวิชัย นาชม
นายสนธยา ไชยเพชร
หนวยผลิตเอกสารและคลังขอมูล

นายสุรัตน ขําดี
นางสาววรรณา รอดพนภัย

หนวยงบประมาณ
นางสุจิตรา จริยธีรเวช
นางสาวศิริรัตน ดาบทอง
หนวยพัสดุ
นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
นางสาวเพ็ญศรี แกวหาวงษ

7. งบประมาณ
งบประมาณของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ประกอบดวย 2 แหลง คือ
1.งบประมาณแผนดิน
2. งบประมาณจากรายไดหนวยงาน

งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2549
แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต

แผนงบประมาณ: สรางสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม
และจริยธรรม
1. ผลผลิต:ผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร
2. ผลผลิต: ผลงานการใหบริการ
วิชาการ
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน
คาจาง คาจาง
ประจํา ชั่วคราว

งบดําเนินการ
คาตอบ
คาสาธารณูแทนใชสอย ปโภค
วัสดุ

งบลงทุน
คา
คาที่ดิน
ครุภัณฑ และ
สิ่งกอสราง

งบเงิน งบ
อุดหนุน ราย
จาย
อื่น

รวม

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

200,000

3,357680

-

-

195,000

-

-

-

-

-

3,552,680

3,357680

-

-

3950,000

-

-

-

-

-

3,752,680

งบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2549
งบรายจาย

แผนงานหลัก/แผนงานรอง/
หมวดรายจาย

งบประมาณรายไดหนวยงานรวมทัง้ สิ้น
งบประมาณรายจาย
1.แผนงานบริหารและจัดการศึกษา
1.1แผนงานรองบริหาร
1.2แผนงานรองจัดการศึกษา
1.3แผนงานรองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.4แผนงานรองประกันคุณภาพศึกษา
1.5 แผนงานรองบริการสังคม
1.6แผนงานรองสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
กีฬา
1.7แผนงานรองกิจการนิสิตนักศึกษา
1.8 แผนงานรองทรัพยากรมนุษย
1.9 แผนงานรองสวัสดิการ
1.10 สํารองจาย
2.แผนงานวิจัย
3.แผนงานบริการสุขภาพ
4.แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส
รวมทัง้ สิ้น

งบ
บุคลา
กร
คาจาง

656,000

งบดําเนินการ

คาตอบ
แทนใช
สอยและ
วัสดุ

สวัสดิ
การ

1,885,000

รวม
งบลงทุน

สาธารณู ครุภัณฑ
ปโภค

140,000

745,000

งบอุดหนุน

งบราย
จาย
อื่น

ที่ดินสิง่
กอสราง

เงินอุดหนุน

7,000,00

200,000

9,881,000

1,100,000

2,105,000

260,000

40,000

900,000

940,000

262,000

656,000

267,000

262,000

262,000

140,000

260,000

7,000,000

2,200,000

800,000

800,000

800,000

13,988,000

8. จุดเดน ผลการดําเนินการสําคัญในรอบป
ในรอบ 1 ปทผี่ านมาสํานักมีผลงานการดําเนินงานที่สาํ คัญในดานตางๆ ดังตอไปนี้
ดานภารกิจหลัก
สํานักมีการจัดโครงการบริการวิชาการแบบเรียกเก็บคาธรรมเนียมทัง้ ในกรุงเทพและสวนภูมิภาค
เพิ่มมากขึ้น รวมทัง้ โครงการบริการวิชาการที่จัดในลักษณะ In-house Training ใหกับหนวยงานตางๆ หลากหลาย
มากขึ้นดวย นอกจากนีม้ ีการจัดโครงการบริการวิชาการแบบไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมโดยการผานสื่อตางๆ ไดแก
การจัดทํารายการวิทยุ ในรายการ “สาระนารูก ับเสริมศึกษา” โดยเผยแพรสูสาธารณชนทุกวันพุธ เวลา 20.00 20.30 น. ทางสถานีวทิ ยุธรรมศาสตร AM 981 kHz และรายการโทรทัศน รายการ “ไทยแลนดวาไรตี้ “ในชวงของ
การสงเสริมสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน TITV ทุกวันพุธ เวลา 05.00-05.30 น. ทัง้ นี้รายการทัง้ สองเมื่อออกอากาศ
ไปแลว ไดนําลงเวบไซดของสํานักเพื่อใหผูสนใจเขาชมไดในภายหลัง อีกทั้งสํานักไดจัดทําจุลสารของสํานักเพื่อเปน
สื่อประชาสัมพันธทงั้ กิจกรรมของสํานัก และขาวสารความรูตางๆ ใหกบั ประชาชนทัว่ ไป
ดานการพัฒนาสถาบัน
สํานักไดดําเนินการปรับปรุงหองประชุมของสํานักและหองประชุมประภาศน อวยชัย
อาคารอเนกประสงค 1 ชัน้ 5 และชั้น 4 ตามลําดับ
ติดตั้งและฝกอบรมบุคลากรของสํานักในการใชงานระบบ e-office
ดานความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
สํานักมีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยในงานกาชาดประจําทุกป โดยรับผิดชอบในฝาย
กัลปพฤกษ นอกจากนี้มีการจัดโครงการถวายความรูแดพระสงฆในพืน้ ที่จงั หวัดจันทบุรีเนื่องในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยนําผากฐินไปถวายยังพระอารามหลวงจังหวัดจันทบุรี

สวนที่ 2
ผลการประเมินตามมาตรฐาน

สรุปผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชีเ้ ปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง และผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ของแตละตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินที่หนวยงานกําหนดในแบบฟอรม SAR3

รายงานผลการดําเนินงานของแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้คุณภาพของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ประจําปการศึกษา 2549 ประกอบดวย มาตรฐาน
5 มาตรฐาน 25 ตัวบงชี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 นโยบาย แผนงาน
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 นโยบาย แผนงาน
ตัวบงชี้ ที่1.2 รอยละของแผนที่ดาํ เนินการสําเร็จ
มาตรฐานที่ 2 บริหารจัดการองคกร
ดานการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ 2.1 ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
ตัวบงชี้ 2.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอก
ตัวบงชี้ 2.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
ตัวบงชี้ 2.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ดานทรัพยากรมนุษย
ตัวบงชี้ 2.5 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศตอจํานวน
บุคลากรทั้งหมด
ตัวบงชี้ 2.6 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน ที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตัวบงชี้ 2.7 จํานวนโครงการ/จํานวนชั่วโมงที่เขาอบรม
ตัวบงชี้ 2.8 การกําหนดโครงสราง /การแบงงาน/ Job Description เปนลายลักษณอักษร
ตัวบงชี้ 2.9 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ 2.10 สินทรัพยถาวรตอจํานวนบุคลากรทั้งหมด
ตัวบงชี้ 2.11 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากรทัง้ หมด
ตัวบงชี้ 2.12 รอยละเงินเหลือจายสุทธิตอ งบดําเนินการ
ตัวบงชี้ 2.13 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทัง้ หมด

3. มาตรฐานดานภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตัวบงชี้ 3.2 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมตอโครงการบริการ
วิชาการทัง้ หมด
ตัวบงชี้ 3.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่จัดตอบุคลากรทัง้ หมด
ตัวบงชี้ 3.4 รอยละของโครงการบริการวิชาการใหมตอโครงการบริการวิชาการทัง้ หมด
ตัวบงชี้ 3.5 จํานวนชัว่ โมงโครงการบริการวิชาการทัง้ หมด
4. มาตรฐานดานระบบสารสนเทศ
ตัวบงชี้ 4.1 ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลบน Website
ตัวบงชี้ 4.2 รอยละของความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนระบบสารสนเทศของหนวยงาน
ตัวบงชี้ 4.3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
5. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ 5.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 1 นโยบาย แผนงาน
ดานนโยบาย
นโยบายของสํานักถูกกําหนดโดยผูบริหารสํานัก ทั้งนี้นโยบายดังกลาวจะยังคงยึดอยูก ับภารกิจ
ของสํานักอยางตอเนื่องและตอบสนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในดานการใหบริการทางวิชาการใน
ทุกระดับชัน้ ของสังคม อยางไรก็ดีเนื่องจากผูบริหาร มีความแตกตางกันในดานพืน้ ฐานความรู ความเชี่ยวชาญและ
ความสนใจ ความแตกตางเหลานี้สงผลใหนโยบายแตละชวงของผูบริหารมีจุดเนนที่แตกตางกัน
ดานการวางแผน
สํานักมีการวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการอยางชัดเจนและมีความเหมาะสมยืดหยุนกับ
สถานการณ ทั้งนี้การกําหนดยุทธศาสตรของสํานักจะดําเนินการภายใตปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย
จะดําเนินการฝกอบรมใหเกิดประโยชนสงู สุดแกประชาชน การวางแผนปฏิบัติงานฝกอบรมจะสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน ขณะเดียวกันหนาที่การใหบริการสังคมก็ตองมีความเหมาะสมกันระหวางการบริการ
ธารณะโดยไมคิดผลกําไรเหมือนกับการใหบริการในเชิงธุรกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 นโยบาย แผนงาน
นับตั้งแตไดมีการกอตั้งสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตนมา
ผูบริหารสํานักตางมีแนวทางหรือนโยบายการบริหารงานที่สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสํานักมาโดย
ตลอด ดังมีคําขวัญหรือสโลแกนที่สรางชื่อเสียงเปนที่รูจักของประชาชนอยางกวางขวางทีว่ า “จบ ป.4 ก็เรียน
ธรรมศาสตรได” หรือ “เสริมศึกษา เสริมคุณภาพชีวติ ” และในปจจุบันปรัชญาของสํานัก คือ “เสริมศึกษา :
มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมวลชน” ซึ่งลวนแลวแตมุงเนนสาระสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อ
มวลชน อยางไมจํากัดความรู เพศ วัย และอาชีพ กลาวคือ เปนสถาบันทีท่ ุกคนสามารถเขามาศึกษาหาความรูได
ทั้งเด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ รวมไปถึงพระสงฆ ดังนัน้ เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักสอดคลองกับพันธกิจและ
เปาหมายที่กาํ หนดไว จึงไดมีการกําหนดแผนปฏิบัติการไวอยางชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของสํานัก ซึง่ ใหมี
ตัวแทนของบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการทุกขัน้ ตอนโดยแตงตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของหนวยงาน โดยแผนดังกลาวไดมีการแจงเวียนใหบคุ ลากรทุกคนทราบและไดมกี าร
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัตงิ านตามแผนและไดรายงานใหกรรมการประจําสํานักทราบ
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ค 1

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของแผนที่ดําเนินการสําเร็จ
สํานักไดกาํ หนดแผนงานและแผนปฏิบัติการไวอยางชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของสํานัก
รวมทัง้ ไดดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลความสําเร็จของแผนที่กาํ หนดไว
สูตรการคํานวณ
ผลรวมของรอยละของความสําเร็จของการดําเนินงาน
คาเฉลี่ยของรอยละของระดับ
ตามแผนในแตละแผนงาน
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน =

จํานวนแผนงานทั้งหมด

= 111+103+100+100+75+100+60+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100
17
= 97
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ค 2

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการองคกร
การบริหารจัดการองคกรมีการจําแนกออกเปน 3 กลุม คือ ดานการพัฒนาสถาบัน ดานทรัพยากรมนุษย
และดานงบประมาณ
ดานการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ 2.1 ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารสถาบัน
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ไดมีการแตงตั้งกรรมการประจําสํานักตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่
1001/2549 ลงวันที่ 22 มิถนุ ายน 2549 โดยเปดโอกาสใหทาํ หนาทีก่ ํากับดูแลการดําเนินการของสํานักเพื่อใหการ
ดําเนินการของสํานักเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ซึ่งในการปฏิบตั ินั้นสํานักได
กําหนดใหมแี ผนการประชุมกรรมการประจําสํานักอยางสม่ําเสมอเพื่อเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธและใหขอสังเกตทีม่ ีนยั สําคัญ
นอกจากนัน้ สํานักยังไดรายงานผลการดําเนินการตามภารกิจหลักของหนวยงานใหกรรมการรับทราบอยาง
ครบถวน
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข28
ตัวบงชี้ 2.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมมีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ไดแก การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสํานักซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ
เพื่อใหทุกคนในสํานักสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด แตเนื่องจากการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูเปน
เรื่องใหมของบุคลากรในสํานักทําใหการดําเนินการยังไมคอยประสบความสําเร็จเทาที่ควรซึ่งในปการศึกษา2549
นี้ สํานักไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาโดยใหบุคลากรไดรับทราบการดําเนินงานตามแนวทางในการพัฒนา
สถาบันสูองคกรแหงการเรียนรู มีการนําเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และสารสนเทศ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน มีการถายทอด กระจายและสงขอมูลในเรื่องตางๆ ใหกับบุคลากรของสํานัก โดยมีกิจกรรมไมมากนัก
ไดแก การอบรมการใชระบบ สารสนเทศและระบบ e-office ในหนวยงานมีการแจงใหบุคลากรของสํานักเขาไปใช
ระบบ e-officeเพื่อดูหนังสือเวียนภายในสํานักและการแจงเชิญชวนใหดูขอมูล สาระนารูใน website ของสํานัก
สําหรับในสวนของกิจกรรมการจัดการความรู หรือ KM มีการแนะนําขั้นตอนวิธีการจัดทํา Map Drive จาก
Directory บน Data server เพื่อใหบุคลากรในสํานักสามารถเขาถึงขอมูล การลงทะเบียนผูเขาอบรมในสวน
กรุงเทพฯและภูมิภาคไดดวยตัวเอง และมีการสํารวจผลการจัดการความรูของสํานักโดยการทําแบบสอบถามเพื่อ
ดูผลสําเร็จจากกิจกรรมที่ดําเนินการ
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข29

ตัวบงชี้ 2.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ไดแตงตั้งกรรมการกําหนดแผนกลยุทธของสํานักขึ้น
ตามคําสั่งที่ 25 / 2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เพื่อทําหนาที่กาํ หนดและวิเคราะหแผนกลยุทธของหนวยงาน
ซึ่งกรรมการดังกลาวก็ไดกาํ หนดแผนกลยุทธของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมขึ้นโดยทีม่ ีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ดังนี้
1. แผนกลยุทธดา นการบริการสังคม
2. แผนกลยุทธดา นการบริการวิชาการ
ซึ่งตรงกับยุทธศาสตรชาติในดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส ังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู โดยแผนกลยุทธของหนวยงานในดานนี้จะเปนการขยายการใหบริการทางวิชาการของ
สํานักฯในการใหการศึกษาตอเนื่องใหกวางขวางยิง่ ขึ้น อาทิเชน การพัฒนา website ของสํานักใหเปนแหลงเรียนรู
ในรูปแบบKnowledge-based management จัดรายการ”สาระนารูก ับเสริมศึกษา” ทางสถานีวทิ ยุ มธ. AM 981
จัดรายการ “ไทยแลนดวาไรตี้” ทางสถานีโทรทัศน TITV การจัดตั้ง“กองทุนบริการสังคม”เพื่อจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการใหกับระชาชนแบบใหเปลา เพื่อใหประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรูไดกวางขวางยิ่งขึ้น
3. แผนกลยุทธดา นการบริหาร
4. แผนกลยุทธดา นการพัฒนาบุคลากร
5. แผนกลยุทธดา นการประกันคุณภาพ
ซึ่งตรงกับยุทธศาสตรชาติในดานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศสูความยั่งยืน โดยแผนกลยุทธของหนวยงานในดานนี้จะเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการบริหารจัดการมุงเนนหลักการมีสว นรวมมีการปรับโครงสรางใหมใหเปนแนวราบมากขึน้ เพือ่ ลดขั้นตอนการ
ทํางาน การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได มีการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางคุมคาและเปนประโยชนตอสวนรวม การนําเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสูระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ มีการจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในเชิง
บริหาร มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพือ่ ใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบและติดตาม
ผลได และมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม

เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข30

ตัวบงชี้ 2.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ไดแตงตั้งกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
ของสํานักขึ้น ตามคําสั่งที่ 26/2549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549
เพื่อที่จะบริหารทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยมีการใชทรัพยากรกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในปการศึกษา 2549 นี้ สํานักเสริม
ศึกษาและบริการสังคม ก็ไดมีการจัดสรรทรัพยากรรวมกันกับหนวนงานตางๆ ใน มหาวิทยาลัย เชนการใชหอง
ประชุมประภาศน อวยชัย รวมกัน นอกจากนี้มกี ารจัดกิจกรรมการบริการวิชาการรวมกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ มีผลทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณในการใชทรัพยากรรวมกับหนวนงานอืน่
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข31
ดานทรัพยากรมนุษย
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มีบุคลากรทั้งหมดจํานวน 20 คน สํานักใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากร โดยในปการศึกษา 2549 สํานักไดจัดสรรงบประมาณ จํานวน 40,000 บาท ใชในการสง
บุคลากรไปศึกษาตอ อบรม ดูงาน ในประเทศ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพของบุคลากร ซึง่ ในป
การศึกษา 2549 นี้ บุคลากรที่ไดรับการพัฒนามีจํานวน 20 คน โครงการที่เขาอบรมมีทงั้ สิ้น 16 โครงการ จํานวน
198 ชั่วโมง และใชงบประมาณทัง้ สิ้น 10,400 บาท
ตัวบงชี้ที่ 2.5 งบประมาณของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรทั้งหมด
สูตรการคํานวณ
งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและตางประเทศ
จํานวนบุคลากรทั้งหมดในปการศึกษานั้น

10,400
20
= 520 บาท
=

เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข 42

ตัวบงชี้ที่ 2.6 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนประจําที่ไดรับการพัฒนาความรูทักษะในวิชาชีพ
ตอบุคลากรทั้งหมด
สูตรการคํานวณ
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรบั การพัฒนาความรู และ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดในปการศึกษานั้น

20 X 100
20
100 %

=
=
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ค3

ตัวบงชี้ที่ 2.7 จํานวนโครงการ/ จํานวนชั่วโมงที่เขาอบรม
สูตรการคํานวณ
1. จํานวนโครงการที่เขารับการอบรมตอบุคลากร
จํานวนโครงการที่บุคลากรเขารับการอบรม
จํานวนบุคลากรทั้งหมด

=
=

16
20
0.8 โครงการ

X 100

2. จํานวนชั่วโมงตอโครงการ
จํานวนชั่วโมงทีบ่ ุคลากรเขารับการอบรม
จํานวนโครงการที่บุคลากรเขารับการอบรม

= 198
16
= 12.38
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข 42 และ ค 3
ตัวบงชีท้ ี่ 2.8 การกําหนดโครงสราง/การแบงงาน/Job Descriptionเปนลายลักษณอกั ษร
ในปการศึกษา 2549 สํานักไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนงาน
ภายในใหม ตามนโยบายของผูอํานวยการสํานัก ซึง่ โครงสรางนี้ไดมีการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2549 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 เรียบรอยแลว
รวมทัง้ การระบุภาระงานหรือ Job Description อยางเปนลายลักษณอักษร โดยสํานักไดออกคําสั่งสํานัก ที่ 30 /
2549 เรื่องการแตงตั้งผูรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 และได
ประกาศแจงใหเจาหนาที่ไดทราบโดยทั่วกัน สําหรับการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักในปการศึกษา 2549 ไดเริ่ม
ดําเนินการแลวโดยไดดําเนินการจัดทําคูม ือปฏิบัติงานดานการฝกอบรม ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของสํานักเสร็จ
เรียบรอยแลวสวนคูมือปฏิบตั ิงานดานอืน่ ๆ อยูระหวางการดําเนินการ อยางไรก็ตามคาดวาจะแลวเสร็จภายในป
การศึกษา 2550
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ค 4

ตัวบงชี้ที่ 2.9 มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ในปการศึกษา 2549 สํานักไดมีการประเมินผลระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรขึ้นและ
ไดดําเนินการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรขึ้นใหมตามประกาศของสํานักฯ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 โดยไดประกาศแจงใหเจาหนาที่ได
ทราบโดยทั่วกันแลว
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ค5
ดานงบประมาณ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ไดรับจัดสรรงบประมาณ จาก 2 แหลง คืองบประมาณแผนดิน
และงบประมาณรายจายจากรายไดหนวยงาน ซึง่ ในปงบประมาณ 2549 สํานักไดรบั งบประมาณ รวมทั้งสิน้
(รวมงบลงทุน) 17,740,680 บาท และมีคา ใชจายทัง้ สิ้น (รวมงบลงทุน) 14,833,848.04 บาท โดยคิดเปนเงินเหลือ
จาย จากงบประมาณแผนดิน เทากับ 17,057.22 บาท จากงบรายจายจากรายไดหนวยงาน เทากับ
2,889,774.74 บาท
ตัวบงชี้ที่ 2.10 สินทรัพยถาวรตอบุคลากรทั้งหมด
สูตรการคํานวณ
มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิในรอบปงบประมาณนั้น
จํานวนบุคลากรทั้งหมดในรอบปการศึกษานั้น

=

1,922,267.75
20

เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข 33 และ ข 42

= 96,113.39 บาท

ตัวบงชี้ที่ 2.11 คาใชจายทัง้ หมดตอบุคลากรทั้งหมด
สูตรการคํานวณ
คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น
จํานวนบุคลากรทั้งหมดในปการศึกษานั้น

=
=

8,229,942.98
20
411,497.15 บาท

เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข 34 และ ข 42
ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ
สูตรการคํานวณ
งบประมาณในสวนของงบดําเนินการ – งบดําเนินการที่ใชจายจริง
งบประมาณในสวนของงบดําเนินการ

=
=

10,480,680-7,843,755.04
10,480,680
25.16 %

เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข35

X 100

X 100

ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด
สูตรการคํานวณ
เงินเดือนบุคลากรทุกประเภทในปงบประมาณนั้น
คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น

=
=

4,545,898.17 X 100
8,229,942.98
55.24 %

เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข34 และ ค 6

X 100

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทําการสํารวจความพึงพอ
ใจของผูเขาอบรมสัมมนาตอการใหบริการวิชาการของสํานัก โดยความคิดเห็นของผูรับบริการมีประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
1. เนื้อหาสาระการอบรมสัมมนาตรงกับความตองการของผูรับบริการ
2. ความพึงพอใจดานวิทยากร
3. ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่สาํ นักเสริมศึกษาและบริการสังคม มธ.
4. เนื้อหาสาระการอบรมสัมมนาสามารถนําไปใชประโยชนได
5. ภาพรวมความพึงพอใจในการมาเขารับการอบรมสัมมนาครั้งนี้
สวนระดับความพึงพอใจของแบบสอบถามมีแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 หมายถึง นอยที่สุด
ระดับที่ 2 หมายถึง นอย
ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับที่ 4 หมายถึง มาก
ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด
สํานักไดเก็บขอมูลจากผูก รอกแบบประเมิน จากความคิดเห็นขอที่ 5 คือภาพรวมความพึงพอใจ
ในการเขารับการอบรมสัมมนาครั้งนี้ และประมวลเปนคาเฉลี่ย ในรอบปการศึกษา 2549 (1 มิถุนายน
2549-31 พฤษภาคม 2550) สํานักไดจดั ทํารายงานสรุปการประเมินผลจากผูเขาอบรมสัมมนาตาม
ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 คือความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งสรุปผลปรากฏคาไดดังนี้

จํานวน
ทั้งสิน้

มากที่สุด
5
211
จํานวน
โครงการ 4,084 คน

คาระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย
4
3
2
จํานวน
จํานวน
จํานวน
4,730 คน
759 คน
42 คน

นอยที่สุด
1
จํานวน
7คน

คาเฉลี่ยความพึง
พอใจ
4.335

หมายเหตุ เก็บขอมูลตามโครงการเทาทีม่ ีการจัดทําแบบประเมินผลไว เพราะบางหลักสูตรที่เปนการจัดบริการ
เฉพาะภายในองคกร (IN-HOUSE TRAINING) หนวยงานนัน้ ๆ จะขอจัดทําแบบประเมินผลเอง
ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการจากสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม โดยภาพรวมนับวา
ผูอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี ซึ่งพบขอมูลไดจากแบบประเมินผลที่ตอบกลับคืนมาจะปรากฏคา
ในชวงคะแนนระดับ 3-5 (ปานกลาง-มากที่สุด) เปนสวนใหญทั้งแบบประเมินผลจากโครงการที่จัดเก็บ
และไมจัดเก็บคาลงทะเบียน
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมผลการประเมินของผูกรอกแบบสอบถาม
จํานวนผูกรอกแบบสอบถาม

= (5*4084) + (4*4730)+(3*759)+(2*42)+(1*7)
4084+4730+759+42+7
= 41,708
9,622

เอกสารอางอิง แบบฟอรม ส 3

= 4.335

ตัวบงชี้ 3.2 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมตอโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด
สูตรการคํานวณ :
โครงการบริการวิชาการที่ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม X100
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด

= 138 x 100
285
= 48.42
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ส 1 และ ส 2

ตัวบงชี้ 3.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่จัดตอบุคลากรทัง้ หมด
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการบริการวิชากรทั้งหมด
จํานวนบุคลากรทั้งหมด

= 147+138
20
= 285
20
= 14.25
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ส 1, ส 2 และ ข42

ตัวบงชี้ 3.4 รอยละของโครงการบริการวิชาการใหมตอโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
สูตรการคํานวณ :
โครงการบริการวิชาการใหม
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด

X 100

= 172 x 100
285
= 60.35
เอกสารอางอิง แบบฟอรม เอกสารอางอิง แบบฟอรม ส 1และ ส 2

ตัวบงชี้ 3.5 จํานวนชั่วโมงโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
สูตรการคํานวณ :
ชั่วโมงโครงการบริการวิชาการทั้งหมด = ผลรวมจํานวนชั่วโมงโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

= 2,749.5+ 342.5 ชั่วโมง
= 3,092 ชั่วโมง

เอกสารอางอิง แบบฟอรม ส 1 และ ส 2

มาตรฐานที่ 4 ระบบสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลบน Website
ในปการศึกษา 2549 สํานักเสริมศึกษาฯ ไดดําเนินการปรับปรุง website ของสํานักฯ เพื่อการประชาสัมพันธ
หนวยงานและเผยแพรความรูใหกับประชาชนทั่วไป ดังรายละเอียดแนบทาย
ขอมูลบน Website
ขอมูลนโยบาย ผูบริหาร โครงสรางองคกร
ขอมูลความรู
ขอมูลประชาสัมพันธ
การปรับปรุงรูปแบบ

จํานวนครั้งทีป่ รับปรุง
2
37
12
2

สูตรการคํานวณ :

ความถี่ในการปรับปรุง = ผลรวมจํานวนครัง้ ในการปรับปรุงพัฒนาขอมูลบน Website ของหนวยงาน

= 2+37+12+2
= 53 ครั้ง
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ค 7

ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของความสําเร็จของการปฏิบตั ิตามแผนระบบสารสนเทศของหนวงงาน
สํานักฯ มีแผนงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําป ของหนวยงาน และไดปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ไดวางไว ดังรายละเอียดกิจกรรม/โครงการในแผนการดําเนินงานดานระบบสารสนเทศจํานวน 5 แผน

สูตรการคํานวณ
ผลรวมของรอยละของความสําเร็จของการปฏิบัตติ ามแผนระบบสารสนเทศของหนวยงาน
แผนการดําเนินงานทั้งหมด

= 100+100+100+100+100
5
= 100 %
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ค 2

ตัวบงชี้ 4.3 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่ การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั
สํานักฯ มีแผนงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําป ของหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย
แผนงานปรับปรุงระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และแผนงานความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และ
ไดปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดวางไว ดังรายละเอียดกิจกรรม/โครงการในแผนการดําเนินงานดานระบบสารสนเทศ
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข 32

มาตรฐานที่ 5 กลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดทําระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ เพื่อวัดความกาวหนาในการประกันคุณภาพของสํานัก โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพทําหนาที่ดูแลการประกันคุณภาพของหนวยงาน ใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ จัดทําแผนและ
ดําเนินงานตามแผนประกันคุณภาพทีห่ นวยงานวางไว ตามคําสัง่ ที่14/2549 และสํานักไดมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพ โดยไดกําหนด ใหมีหนวยประกันคุณภาพในการปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงานและการแบงสวนงานภายในใหม ตามนโยบายของผูอํานวยการสํานัก นอกจากนี้ในปการศึกษา 2549
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมไดกําหนดตัวบงชีเ้ พิม่ ขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลักของสํานักและ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยทีม่ ผี ลตอคุณภาพ
อยางครบถวน มีการติดตามผลภายในอยางสม่ําเสมอ และมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพของสํานักขึ้น
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข 57

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2549 สํานักไดนําผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะจากปการศึกษา 2548 มา
ปรับปรุงและดําเนินตามขอเสนอแนะแตละตัวบงชี้ของมาตรฐานตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักและ
กระบวนการปฏิบตั ิงานใหเกิดผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน โดยสํานักจัดพิมพผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ภายในป 2548 ในรายงานประจําปของสํานัก และในwebsite ของสํานัก มีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง
ประจําป 2458 และคูมือประกันคุณภาพปการศึกษา2549 ในwebsite ของสํานัก
เอกสารอางอิง แบบฟอรม ข 58

รายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ ปการศึกษา2548
มาตรฐาน
มาตรฐานที1่ ดานนโยบาย และ
แผนงาน

ขอเสนอแนะ
แผนการดําเนินการปรับปรุง
1.มีการประชุมวางแผนในฝายวิชาการ
1.ควรมีการทบทวนแผนงาน
โครงการบริการวิชาการแกสงั คม เพื่อกําหนดหัวขอในการอบรมใหม ๆ
ใหสามารถจัดหลักสูตรที่
ตอบสนองความตองการของ
สังคมมากขึ้น
2 ควรเรงใหสามารถดําเนินการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานไดครบ
ตามแผนการภายในการศึกษาป
2549

มาตรฐานที่ 2 บริหารจัดการองคกร 1.ควรมีการจัดสรรทรัพยากร
บุคลากรใหสามารถตอบสนอง
ปรัชญาและวัตถุประสงคของ
สํานักเสริมศึกษาและบริการ
สังคมไดมากขึน้ โดยอาจแบง
ออกเปนหนวยฝกอบรมและ
หนวยเผยแพร เพื่อขยายสูการ
เปนศูนยกลางของความรูดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งอาจทํา
ควบคูไปกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

2. สํานักไดวางแผนการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานโดยในปการศึกษา 2549 นี้
สํานักไดกาํ หนดใหจัดทําคูม ือ
ปฏิบัติงานดานการฝกอบรมกอนสวน
ดานอื่นๆ จะดําเนินการตอไป ซึ่งในป
การศึกษานี้ไดดําเนินการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานดานฝกอบรมเรียบรอยแลว
1. สํานักไดดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานใหมโดยได
กําหนดใหมีศูนยบริการวิชาการ,
ศูนยบริการสังคมและศูนยเทคโนโลยี
และการประชาสัมพันธ

มาตรฐาน
ขอเสนอแนะ
มาตรฐานที่ 2 บริหารจัดการองคกร 2.ควรพิจารณากําหนด
กระบวนการทํางาน
(Process)ของบุคลากรในแตละ
งาน(Jab)เพื่อเปนตัวกํากับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน
เพื่อใหมกี ารทํางานอยางเปน
ระบบมากขึน้

แผนการดําเนินการปรับปรุง
2.สํานักไดดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานใหมและได
จัดทําภาระงานตามโครงสรางงานใหม
โดยไดมอบหมายใหบุคลากรในสํานัก
รับผิดชอบงานตามโครงสรางการ
บริหารงานใหม

3. สํานักไดกําหนดใหบุคลากรเขารับ
3.เมื่อพิจารณาโครงการอบรม การอบรมในหัวขอที่ตรงกับภาระงาน
ตางๆ ที่บุคลากรเขารับการอบรม ของตัวเองอยางนอย 1 หลักสูตรและ
พบวาไมคอยตรงกับภาระงาน หากเปนหัวขอที่ตรงกับสํานักเปนผูจัด
ของบุคลากรเทาใดนัก และสวน อบรมใหบุคลากรขออนุมัตติ ัวเขา
หนึง่ อาจเปนการอบรมที่สํานัก อบรมโดยไมใหไปปฏิบัติหนาที่ในวัน
จัดแลวใหบุคลากรที่เปนผู
จัดอบรมเพื่อจะไดมีความตอเนื่องใน
ประสานงานเขาอบรม ซึ่งอาจไม การอบรม
มีความตอเนื่องในการจัดอบรม
4.สํานักไดแตงตั้งกรรมการวิเคราะห
4.จากการชี้แจงขอมูลเพิม่ เติม และวางแผนความตองการใช
ของผูบริหารพบวา สํานักมี
ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
แผนการปรับปรุงพัฒนาในหลาย รวมกัน
ดาน รวมทัง้ การเพิ่มอัตรากําลัง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งจะทําใหมี
คาใชจายสูงขึน้ จึงควรพิจารณา
จุดสมดุลระหวางคาใชจายที่เพิม่
ขึ้นกับผลทีจ่ ะไดรับ

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 ภารกิจหลัก

ขอเสนอแนะ
แผนการดําเนินการปรับปรุง
1.มีจํานวนตัวบงชี้ยอยที่ใชใน
1.สํานักไดกําหนดตัวบงชี้ในดาน
การประเมินนอยเกินไปทําใหได ภาระกิจหลักของสํานักเพิม่ ขึ้น
คาประเมินสูงเกินความจริง
หรือไมสอดคลองกับความจริง
ควรนําพันธกิจของหนวยงานมา
พิจารณาเพื่อกําหนดตัวบงชี้
ภารกิจหลักเพือ่ ใหการ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักเปนไปอยางชัดเจน
และถูกตองมากขึ้น
2.ควรกําหนดสัดสวนระหวาง
2.สํานักไดกาํ หนดการจัดอบรมบริการ
การอบรมที่เปนการใหบริการ
วิชาการแบบไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
สังคมกับการอบรมที่เปนการ
กับเก็บคาธรรมเนียมในสัดสวน 45:55
บริการวิชาการไวในแผนงานของ
สํานัก
3.ควรมีการประเมินหลักสูตรการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อนํา
ผลการประเมินหลักสูตรไปใช
ปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับ
ความตองการของผูรับการอบรม
ทันสมัยมากขึน้
4.ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ขอมูลการประเมินผลจาก
แบบสอบถามจากผูเขาอบรม
ตลอดจนการใชระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อชวยในการ

3.แตงตั้งกรรมการบริการวิชาการ เพื่อ
ทําหนาทีป่ ระเมินหลักสูตรการอบรม

4.ปรับปรุงระบบการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลผูเขาอบรม

จัดเก็บประมวลผลขอมูล
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 ภารกิจหลัก

ขอเสนอแนะ
แผนการดําเนินการปรับปรุง
5.ในสวนของการอบรมIn-house 5. มอบหมายใหผูดูแลโครงการอบรม
Training ควรพิจารณาติดตาม จัดทําแบบประเมินผล
ประเมินผลจากนายจางวามี
ความพึงพอใจมากนอยเพียงใด
6. ควรพิจารณาความจําเปนของ 6.แตงตั้งกรรมการบริการวิชาการ เพื่อ
หลักสูตรกับยุคสมัยในเชิงรุก
ทําหนาทีป่ ระเมินหลักสูตรการอบรม
มากขึ้น

มาตรฐานที่ 4 ระบบสารสนเทศ

7.การนําเสนอ /ประเมิน จํานวน
โครงการ ควรพิจารณาทั้งในมิติ
จํานวนโครงการ จํานวนชัว่ โมง
จัดกิจกรรมและจํานวนผูเขา
อบรมโดยพิจารณาทั้งโครงการที่
เก็บคาลงทะเบียนและไมเก็บ
คาลงทะเบียน

7. จัดทําแบบฟอรมการเก็บขอมูล
โครงการอบรมใหครอบคลุมทั้ง
โครงการแบบเก็บคาธรรมเนียมและไม
เก็บคาธรรมเนียมโดยระบุ จํานวน
โครงการ ชัว่ โมงอบรม และผูเขาอบรม

1. ควรมีแผนสารสนเทศ

1. สํานักไดจัดทําแผนสารสนเทศ

2.ควรจัดสรรงบประมาณในการ 2.สํานักตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดซื้ออุปกรณในการปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร จํานวน 200,000
ระบบสารสนเทศ
บาท
3.ควรพัฒนาเว็บไซดใหสามารถ 3.สํานักไดปรับปรุงเว็บไซดใหมโดยมี
บรรจุเนื้อหาหรือเชื่อมโยงไปยัง เนื้อหา สาระ ความรูมากขึ้น
ฐานขอมูลที่เปนประโยชนแก
บุคคลทั่วไป
4.ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ในเรื่องการประเมินความพึง
พอใจของผูรับการอบรม

4.สํานักไดจัดทําการประเมินความพึง
พอของผูใชบริการโดยใชโปรแกรม
excel ในการคํานวณคาเฉลี่ยความพึง

พอใจ

มาตรฐาน
ขอเสนอแนะ
แผนการดําเนินการปรับปรุง
มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพ 1.การกําหนดระดับของการ
1. ปรับปรุงการกําหนดระดับการ
ประเมินผลการดําเนินการใน
ประเมินผลตัวบงชี้ใหม
บางตัวบงชี้อาจไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงมากนัก
2.ขาดเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การประเมิน

2.จัดเก็บเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการ
ประเมิน

3.การกําหนดคาเปาหมายและ 3.ปรับปรุงการกําหนดคาเปาหมาย
เกณฑการประเมินในบางตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินตัวบงชี้ใหม
ต่ํากวาผลการดําเนินการจริง
ควรตั้งคาเปาหมายโดยใหปท ี่
ผานมาเปนคาเปาหมายระดับ 3
คะแนน และระดับ 4-5 คะแนน
เปนระดับทีท่ าทายใหเกิดการ
พัฒนา

สวนที่ 3
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มาตรฐาน
1 มาตรฐานดาน
นโยบาย แผนงาน

จุดแข็ง
1.สํานักฯมีการวางแผน
ยุทธศาสตร กําหนดแผน
กลยุทธ และกําหนด
นโยบายแผนปฏิบัติงาน ที่
เปนประโยชนแกสังคมโดย
แท รวมทั้งไดคํานึงถึง
ประชาชนในทุกระดับ
อยางเสมอภาค ซึ่ง
นโยบายดังกลาวจะสอด
ประสานกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ

จุดที่ควรพัฒนา
1.สํานักฯไมมีเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน
เพื่อมาดูแลงานดานนี้
โดยตรง
2.สํานักฯควรมีนโยบายให
ผูปฏิบัติงานมีการวาง
แผนการปฏิบตั ิงานทัง้ ใน
ระดับงาน และในระดับ
ผูปฏิบัติงาน
3. เจาหนาที่สาํ นักสวน
ใหญยังขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องการวางแผน
การทํางาน ซึ่งถือวาเปน
สวนสําคัญในการทํางาน
ของผูปฏิบัติงานและ
สามารถสงผลกระทบตอ
แผนงานของสํานักฯได
4. สํานักฯควรเนนการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม
แบบใหเปลาใหมากขึ้น

แนวทาง/แผนการพัฒนา
1.สํานักฯควรกําหนดใหมี
ตําแหนงเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน
2.สํานักฯควรใหความรูแก
บุคลากรของสํานักในทุก
ระดับใหเห็นความสําคัญ
ของการวางแผนการ
ทํางาน และใหสามารถ
วางแผนการทํางานได
รวมทัง้ ปฏิบัติใหไดตาม
แผนที่กาํ หนด
3.ใหบุคลากรมีการติดตาม
และทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหได
ผลงานตามทีก่ ําหนดไว
4.สํานักฯ ควรกําหนด
สัดสวนของโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม
แบบใหเปลากับโครงการ
บริการวิชาการแบบเก็บ
คาลงทะเบียน เปน 50:50

มาตรฐาน
2 มาตรฐานดาน
บริหารจัดการองคกร
- ดานการพัฒนาสถาบัน

จุดแข็ง

1. สํานักมีการพัฒนา
สถาบันโดยมีการแตงตั้ง
กรรมการประจําสํานักที่มี
ประสบ การณ มีความ
เชี่ยวชาญทีห่ ลากหลาย ที่
จะใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนแกสาํ นักใน
แงมุมตางๆ ซึ่งสํานักได
ดําเนินการตามคําแนะนํา
โดยอิงแนวนโยบายของ
สํานักที่มกี ารกําหนดแผน
กลยุทธที่เชื่อมโยงกับ

จุดที่ควรพัฒนา

การทํางานของสํานัก
เปนไปในเชิงรุก และการ
จัดการบริการสังคมก็ตอง
มีการปรับเปลีย่ นใหทนั กับ
สภาวการณปจจุบัน แตมี
ขอขัดของดังนี้
1. การหารือกับกรรมการ
สํานักเปนไปไดลําบาก
เพราะมีการประชุมทุก
สามเดือน การขอ
ความเห็นขอเสนอแนะทํา
ไดไมทันทวงที
ยุทธศาสตรชาติ
2. ดานการบริการสังคมใน
2. มีการพัฒนาสถาบันสู บางครั้งก็ไมทนั
องคกรแหงการเรียนรู โดย สถานการณ
มีการกระจายทั้งองค
ความรูและการ
ติดตอสื่อสารที่ออกสู
บุคลากรภายในสํานัก
โดยระบบและเทคโนโลยี
ตางๆ ที่สํานักมี

แนวทาง/แผนการพัฒนา

1. จัดหาชองการการ
ติดตอที่เหมาะสมในการ
หารือกับกรรมการประจํา
สํานัก
2. ในประเด็นของการ
บริการวิชาการแกสังคม มี
การดําเนินการจัดตั้ง
กรรมการวิชาการสํานัก
เสริมศึกษาและบริการ
สังคม (อยูระหวาง
ดําเนินการ) เพื่อให
คําปรึกษาและดําเนินการ
เชิงรุก

มาตรฐาน
2. มาตรฐานดาน
บริหารจัดการองคกร

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทาง/แผนการพัฒนา

- ดานทรัพยากรมนุษย

เนื่องดวยสํานักเปน
ผูดําเนินการจัดการ
ฝกอบรมในหลักสูตรวิชา
ตางๆ ดังนัน้ จึงเปนโอกาส
อันดี ที่บุคลากรของสํานัก
จะไดเขารับการฝกอบรม
ทั้งที่สอดคลองกับภารกิจ
หลัก และตามความสนใจ
เพื่อพัฒนาทักษะทางดาน
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
งานในหนาที่รบั ผิดชอบ

บุคลากรไมคอยมีเวลา
หรือสนใจหลักสูตรที่จัด
อบรมตางๆ เทาที่ควร
เนื่องจากภารงานที่
รับผิดชอบ

กระตุนใหเกิดความสนใจ
และความตระหนักใน
ความรูและวิทยาการตางๆ
ที่อาจจะเปน ประโยนตอ
บุคลาการ

- ดานงบประมาณ

สํานักมีความคลองตัวใน
ดานการจัดการ
งบประมาณ จึงสามารถ
จัดโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม ไดอยางเต็มที่
และทันการณ ในระดับ
หนึง่

1. การดําเนินการในหลาย
สวนยังไมอํานวยความ
สะดวกใหกับการจัดการ
ของสํานัก เนือ่ งจากติดขัด
ดานกรอบการดําเนินงาน
เชน คาตอบแทนบุคลากร
ที่ทุมเท
2. จากกรอบดังกลาวไม
สามารถตอบแทนวิทยากร
ที่มีคุณภาพสูงไดอยาง
เหมาะสม

ดําเนินการจัดตั้งกองทุนที่
ทําใหมีการทํางานที่
คลองตัว เพื่อสนองจุดที่
ควรพัฒนา

มาตรฐาน

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทาง/แผนการพัฒนา

1. สํานักมีบุคลากรที่มี
ความเชีย่ วชาญ ในการ
จัดการอบรมสัมมนา มี
ประสบการณมากกวา 10
ป
2. สํานักมีความสัมพันธ
อันดีกับหนวยงานตางๆ ที่
ใชบริการของสํานัก หรือ
สนับสนุนบุคลากรของ
หนวยงานมาเปนวิทยากร
ของสํานัก
3. วิทยากรมีความผูกพัน
กับสํานักและชวยเหลือ
สํานักมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน

1. บุคลากรดานการ
ฝกอบรม แมจะมีความ
เชี่ยวชาญ แตทวามีหวั ขอ
ใหมๆ เกิดขึน้ เสมอ ทําให
ตามเรื่องใหมๆ ไมคอยทัน
และถึงแมจะตามทันแตไม
สามารถหาวิทยากรไดทนั
2. สืบเนื่องจากขอที่ 1.
จากภาระหนาที่และเวลาที่
จํากัดทําใหไมสามารถ
สรางโครงการบริการ
วิชาการแบบเก็บ
คาธรรมเนียมไดมากพอ
ทําใหการเพิ่มขึ้นของ
โครงการใหมในสวนนีม้ ี
นอย

1. จัดตั้งกรรมการมาชวย
ดูแล ใหคําแนะนําในเรื่อง
ของโครงการใหมๆ ทั้งดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สุขศาสตร และดาน
สังคมศาสตร
2. จัดตั้งกลุม
ประชาสัมพันธเชิงรุก ทัง้
เผยแพรกิจกรรมของสํานัก
และนําเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
การฝกอบรมใหมๆ
กลับมาสูสาํ นัก

3 มาตรฐานดาน
ภารกิจหลัก

มาตรฐาน
4 มาตรฐานดาน
ระบบสารสนเทศ

จุดแข็ง
1.สํานักฯมีนโยบายที่ให
พัฒนาการเผยแพรความรู
ทางInternet
2. มีการแบงโครงสราง
ใหมโดยใหมีศนู ย
เทคโนโลยีและการ
ประชาสัมพันธ
3.สํานักฯมีนโยบาย
แผนงานกิจกรรมและ
โครงสรางของหนวยงานที่
เอื้อตอการทํางาน
4.สํานักฯไดมกี าร
สนับสนุนงบประมาณอยาง
เพียงพอในการจัดหา
อุปกรณ
5.บุคลากรในสํานักให
ความรวมมืออยูในเกณฑดี

จุดที่ควรพัฒนา
1.สํานักฯไมมีเจาหนาทีท่ ี่มี
ทักษะดานITโดยตรง
2.เจาหนาที่สํานักฯสวน
ใหญยังขาดทักษะดาน IT
โดยเฉพาะเรื่องความ
ปลอดภัยของขอมูล การ
เขาถึงขอมูลโดยใช
Username และ Password

แนวทาง/แผนการพัฒนา
1.สํานักจัดใหมีการพัฒนา
ทักษะดาน IT ที่เกี่ยวของ
ใหทันสมัยและมากขึ้น
2. กําหนดคุณวุฒิของ
บุคลากรที่รับใหมใหมี
ทักษะดานIT ดวย
3.ใหมหาวิทยาลัยมีการ
จัดหารูปแบบหรือ
Software ที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล เพือ่ ให
หนวยงานใชเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

มาตรฐาน
5.มาตรฐานดาน
ประกันคุณภาพ

จุดแข็ง
1. สํานักมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดูแลดาน
การประกันคุณภาพ โดยมี
การแบงงานเปนสวนๆ
ตามความรับผิดชอบหลัก
ของกรรมการแตละทาน
2. สํานักจัดใหมีการ
ประชุมเปนชวงๆ เพื่อ
ซักซอมความเขาใจในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ
นําไปใชในกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพ เสมือน
เปนการตรวจสอบและ
ติดตามผลเปนระยะ
3. มีการจัดทําคูมือการ
ทํางานเพื่อเปนเอกสาร
อางอิงขัน้ ตอนการ
ดําเนินงาน

จุดที่ควรพัฒนา
จากภารกิจทีม่ ากของ
บุคลากรของสํานักและ
ธรรมชาติของงาน จึงทําให
ตองมีการทํางานแบบรวบ
ยอดในบางครั้ง แทนที่จะ
ทําเสมือนเปนงานสวน
หนึง่ ประจําวัน

แนวทาง/แผนการพัฒนา
สํานักจะตองดําเนินการ
สรางหรือหาเครื่องมือที่
เหมาะสมในการอํานวย
ความสะดวกใหกับผูท ํา
หนาทีเ่ ก็บรวบรวมขอมูล
ในแตละมาตรฐาน

สวนที่4
ภาคผนวก

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
มาตรฐาน

แฟมเอกสารอางอิง

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานนโยบายและแผนการดําเนินงาน
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานบริหารจัดการองคกร

หมายเลข 49-2

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานภารกิจหลัก
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานระบบสารสนเทศ
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
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