บทที่ 1
ส่ วนนำ
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บทสรุ ปผู้บริ หาร
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคมกำหนดวิสยั ทัศน์ “เสริ มศึกษำ เป็ นผู้นำเสริมสร้ ำงควำมรู้สู่
สังคมด้ วยมำตรฐำนบริ กำรที่เป็ นเลิศ ” มี หน้ ำที่หลักในกำรให้ บริ กำรวิชำกำรแก่สงั คม โดยไม่แบ่งชนชันเปิ
้ ด
โอกำสให้ ผ้ ดู ้ อยโอกำสทำงสังคม ไม่ว่ำ เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สงู อำยุ พระสงฆ์ ได้ มีโอกำสหำควำมรู้ เพื่อกำรพัฒนำที่
ยัง่ ยืน โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญในรอบปี กำรศึกษำ 2553 ดังนี ้
ด้ ำนภำรกิจหลัก สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสังคม ให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ กำรวิชำกำร
เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนและให้ โอกำสแก่ผ้ ูด้อยโอกำสทำงสังคม โดยในรอบปี กำรศึกษำ 2553 ได้ ดำเนินกำรจัด
โครงกำรบริ กำรวิชำกำรแบบเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมและแบบไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียม จำนวนทัง้ สิน้ 451
โครงกำร มีผ้ เู ข้ ำรับกำรอบรมทังสิ
้ ้น 37,675 คน เป็ นกำรบริ กำรวิชำกำรในลักษณะกำรฝึ กอบรม กำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำร กำรบริ กำรทำงวิชำกำรผ่ำนสื่อต่ำงๆ ได้ แก่กำรจัดทำรำยกำรวิทยุ ในชื่อรำยกำร “สำระน่ำรู้ กับ
เสริ ม ศึกษำ” โดยเผยแพร่ สู่ส ำธำรณชนทุก วันพุธ เวลำ 20.00 - 20.30 น. ทำงสถำนี วิท ยุธ รรมศำสตร์
AM 981 kHz และรำยกำรเสริ มศึกษำธรรมศำสตร์ ทุกวันเสำร์ และวันอำทิตย์ เวลำ 13.00 – 14.00 น.
ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุมวลชนคลองหลวง F.M.108 Mhz. ซึง่ รำยกำรทังสองเมื
้
่อออกอำกำศไปแล้ ว ได้ นำลง
เว็ บ ไซด์ ข องส ำนัก เพื่ อ ให้ ผ้ ูส นใจรั บ ฟั ง ได้ ใ นภำยหลัง อี ก ทัง้ ส ำนัก ได้ จัด ท ำจุล สำรของส ำนัก เพื่ อ เป็ นสื่ อ
ประชำสัมพันธ์ทงกิ
ั ้ จกรรมของสำนัก และข่ำวสำรควำมรู้ตำ่ งๆ ให้ กบั ประชำชนทัว่ ไปอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้
สำนักได้ สร้ ำงเครื อข่ำยควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ ทังภำครั
้
ฐและเอกชนในกำรจัดกิจกรรม
บริ กำรวิชำกำรแก่สังคมรู ปแบบต่ำงๆ ทำให้ สำนักสำมำรถให้ บริ กำรสู่ชุมชนและองค์กรในกลุ่มเป้ำหมำยที่
หลำกหลำยและสำมำรถขยำยพื ้นที่กำรให้ บริกำรที่กว้ ำงขวำงมำกยิ่งขึ ้น โดยใช้ ทรัพยำกรที่มีจำกัดอย่ำงคุ้มค่ำ
ด้ ำนกำรพัฒนำสถำบัน สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม ได้ มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ ในกำรเพิ่ม ประสิทธิ ภ ำพกำรบริ หำรจัดกำร เช่น ระบบเครื อข่ำยภำยใน (Workgroup) ด้ ำนประกัน
คุณภำพ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรควบคุมงบประมำณ ระบบ E-Office ระบบฐำนข้ อมูลบุคลำกร ระบบ
ฐำนข้ อมูลผู้เข้ ำอบรม และได้ ดำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบตั ิงำนของสำนัก โดยในปี 2553 นี ้สำนักได้ มีกำร
จัดทำโครงกำรใหม่ๆ ขึ ้นเช่น กำรทำจัดทำคู่มือปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรเงิน กำรจัดทำดัชนีชี ้วัดผลงำน (KPI) และ
กำรจัดทำสมรรถนะของบุคลำกรเพื่อนำดัชนีชีว้ ดั ผลงำนมำประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำร
จัดทำโครงกำรประหยัดพลังงำน โครงกำรลดค่ำใช้ จำ่ ยในสำนักงำน และโครงกำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุก
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ด้ ำนควำมร่ วมมื อกับมหำวิทยำลัย สำนักเสริ ม ศึกษำและบริ กำรสัง คม มี กำรจัดกิ จกรรม
ร่ วมกับมหำวิทยำลัยในกำรจัดโครงกำรถวำยควำมรู้ แด่พระสงฆ์ ในจังหวัดต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยนำผ้ ำกฐิ น
พระรำชทำนไปถวำยยังอำรำมหลวงซึ่งในปี นีจ้ ัดขึน้ ที่ จังหวัด แพร่ นอกจำกนีส้ ำนักยังได้ สนับสนุนเงินและ
สิ่งของในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยขอควำมอนุเครำะห์ เช่น เงินอุดหนุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยนำ้ ท่วม จังหวัดปทุมธำนี ร่ วมกับมหำวิทยำลัย จำนวน 100,000 บำท และเงินสนับสนุนกี ฬ ำ
บุคลำกร จำนวน 130,000 บำท สนับสนุนกิจกรรมของมหำวิทยำลัย ได้ แก่ งำนวันสถำปนำมหำวิทยำลัย งำน
วันธรรมศำสตร์ งำนวันปรี ดี พนมยงค์ งำนวันสัญญำ ธรรมศักดิ์ และงำนกำชำดประจำปี ซึ่งสำนักได้ รับ
มอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยให้ ดำเนินกำรรับผิดชอบฝ่ ำยกัลปพฤกษ์ โดยร่ วมออกร้ ำนธรรมศำสตร์ กำชำด ใน
งำนกำชำดประจำปี 2554 เป็ นต้ น
เมื่ อ พิ จ ำรณำผลกำรประเมิ น คุณ ภำพของส ำนัก เสริ ม ศึก ษำและบริ ก ำรสัง คม ประจ ำปี
กำรศึกษำ2553ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้คุณภำพของมหำวิทยำลัย รวม 16 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้
คุณภำพของสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 7ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ้กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมของ
ส ำนัก งำนรั บ รองมำตรฐำนและประเมิ น คุณ ภำพกำรศึก ษำ 2 ตัว บ่ง ชี ้ ตัว บ่ ง ชี ค้ ุณ ภำพกำรศึก ษำของ
มหำวิทยำลัย 3 ตัวบ่งชี ้ และตัวบ่งชี ้คุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนกำหนดเพิ่ม 4 ตัวบ่งชี ้ สำนักเสริ มศึกษำ
และบริ กำรสังคมมีผลกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน (จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน) อยู่ในระดับดีมำก ตำม
รำยละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบ
1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนกำรดำเนินงำน
2 ภำรกิจหลัก
7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
8 กำรเงินและงบประมำณ
9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
คะแนนกำรประเมินภำพรวม

ผลกำรประเมิน
ตัวบ่งชี ้ สกอ.(7ตัวบ่งชี ้) ตัวบ่งชี ้ ทังหมด(16
้
ตัวบ่งชี ้)
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5

ดีมำก
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ดีมำก
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จำกกำรนำมำตรฐำนประกันคุณภำพต่ำงๆ มำใช้ กบั ระบบประกันคุณภำพของสำนักเสริ มศึกษำและ
บริ กำรสังคม กำรจัดทำรำยงำนประกันคุณภำพประจำปี ตลอดจนกำรได้ รับควำมช่วยเหลือในกำรฝึ กอบรม
คำแนะนำ กำรกำกับดูแลจำกงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยมำโดยตลอด ทำให้ กำรดำเนินกำรและกำร
ประเมินตนเองตำมระบบประกันคุณภำพของสำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสังคมดำเนินไปด้ วยดี ส่งผลให้ เกิด
ประโยชน์ แก่สำนักเสริ ม ศึกษำและบริ กำรสังคม ในด้ ำนกำรบริ กำรวิช ำกำร กำรบริ หำรจัดกำร ทัง้ นีก้ ำร
ดำเนินกำรด้ ำนประกันคุณภำพของสำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสังคมสำเร็ จลุล่วงด้ วยดี โดยควำมร่วมมือร่วม
ใจของบุคลำกรทุกฝ่ ำย สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสังคมขอขอบคุณบุคลำกรทุกท่ ำนที่มีส่วนร่ วมมำ ณ
โอกำสนี ้
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ชื่อหน่ วยงำน

สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ที่ตงั ้

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

ประวัตคิ วำมเป็ นมำ
แนวควำมคิดในกำรจัดตัง้ ส ำนักเสริ ม ศึกษำและบริ กำรสัง คมได้ เริ่ ม ทดลองดำเนินกำรใน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตังแต่
้ พ.ศ. 2517 โดยมีบอ่ เกิดมำจำกควำมคิดริ เริ่ มของคณำจำรย์กลุ่มหนึ่งจำก
คณะต่ำง ๆ ซึ่งมีควำมคิดเห็นและตระหนักร่ วมกันถึงหน้ ำที่ของมหำวิทยำลัยในกำรให้ บริ กำรแก่ชุมชน จึงได้
เสนอโครงกำรนี ้ต่อมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้ มีมติรับรองให้ จดั ดำเนินกำร
เป็ นโครงกำรถำวร เมื่อ พ.ศ. 2518 และในเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2521 โครงกำรเสริ มกำรศึกษำจึงได้ รับอนุมตั ิ
จำกทบวงมหำวิทยำลัยให้ มีสถำนะเป็ นหน่วยงำนกลำง ขึ ้นอยู่กบั สำนักงำนอธิกำรบดี โดยเป็ นงำนฝำกอยู่ใน
กองบริกำรกำรศึกษำ
โครงกำรเสริ มกำรศึกษำเป็ นกิจกำรกำรศึกษำฝึ กอบรมแบบสหวิชำกำรที่ให้ โอกำสแก่ผ้ ไู ม่มี
โอกำสหรื อผู้ มี ก ำรศึ ก ษำน้ อยได้ มี โ อกำสรั บ กำรศึ ก ษำในระดับ อุ ด มศึ ก ษำเพิ่ มเติ ม และโดยเหตุ ที่
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เปิ ดสอนวิชำกำรด้ ำนสังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ เป็ นส่วนใหญ่ โครงกำรเสริ ม
กำรศึกษำจึงได้ ดำเนินหลักสูตรกำรฝึ กอบรมเสริ มควำมรู้ที่นำมำใช้ ปฏิบตั ิได้ ทำงสังคมศำสตร์ และวิชำกำรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องบริ กำรให้ แก่ประชำชนอย่ำงเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อให้ ประชำชนมีโอกำสได้ รับควำมรู้ควำมเข้ ำใจ
เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ สัง คมกำรเมื อ ง กำรปกครอง กฎหมำย ตลอดจนควำมรู้ ทั่ว ไปที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ ใ น
ชี วิตประจ ำวันและในกำรประกอบอำชี พ ได้ รวมทัง้ ส่ง เสริ ม สนับสนุนกำรสร้ ำงสัง คมไทยที่ มี ระเบียบวินัย
มีวฒ
ั นธรรม ศีลธรรม และ จริยธรรมอันดีงำม ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของรัฐและสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของ
สัง คม ควำมรู้ ทัง้ หลำยนี ้ ถื อเป็ นหลักสูตรเสริ ม สร้ ำงพัฒ นำคุณภำพชี วิต หรื ออี กนัยหนึ่ง เป็ นหลักสูต รวิช ำ
พื ้นฐำนให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป ทุกอำชีพ (สุจริตชีพ) โดยไม่เลือกเพศและวัย
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เหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรจัดตัง้ สำนัก
โครงกำรเสริ ม กำรศึ ก ษำ ได้ ย กฐำนะขึ น้ เป็ น “ส ำนั ก เสริ ม ศึ ก ษำและบริ ก ำรสั ง คม
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ” เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2529 มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ซึ่งในกำรจัดตังส
้ ำนักเสริ ม
ศึกษำและบริกำรสังคมนัน้ ตังอยู
้ บ่ นสมมุตฐิ ำนว่ำประชำกรส่วนใหญ่ของสังคมยังไม่มีโอกำสรับกำรศึกษำชันสู
้ ง โอกำส
ทำงกำรศึกษำอำจอำนวยให้ เขำได้ เพียงชันประถมหรื
้
อสูงกว่ำนันเล็
้ กน้ อย บุคคลเหล่ำนีท้ ี่ไม่มี โอกำสที่จะได้ รับ
กำรศึกษำในระดับสูงนัน้ มิได้ หมำยควำมว่ำเขำจะเป็ นผู้ไม่ร้ ู เขำอำจรอบรู้ และมีประสบกำรณ์ในบำงสิ่งบำงอย่ำง
เหนือกว่ำผู้เรี ยนรู้ ขันมหำวิ
้
ทยำลัยเสียอีก และถ้ ำหำกเขำได้ มีโอกำสรับกำรเสริ มควำมรู้ เพิ่มเติมทำงวิชำกำร
และควำมรู้ทวั่ ไปที่ทนั ต่อเหตุกำรณ์ เขำก็จะสำมำรถปรับตัวได้ ดียิ่งขึ ้นทังในกำรงำน
้
อำชีพ ตลอดจนกำรดำรงอยู่
ร่วมกับคนอื่น ๆ ท่ำมกลำงภำวะสังคมที่เป็ นหัวเลี ้ยวหัวต่อแห่งกำรเปลี่ยนแปลงทังหลำย
้
ดังนันจุ
้ ดมุ่งหมำยของ
กำรจัดตังส
้ ำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคมขึ ้นเพื่อ
1. ให้ บริ กำรควำมรู้แก่ประชำชนทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ โดยให้ ทกุ คนได้ มีโอกำสได้ รับควำมรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ ้นอย่ำงกว้ ำงขวำง
2. เปิ ดอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้น เพื่อสนองควำมต้ องกำรของประชำชนและสังคม
3. ขยำยขอบเขตกำรฝึ กอบรมจำกประชำชนสู่หน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และธุรกิจเอกชน
ตลอดจนสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่ตดิ ต่อมำ
4. ส่ง เสริ ม ให้ ควำมรู้ แก่ ประชำชนโดยผ่ำนสื่ อ มวลชน เช่น โทรทัศ น์ วิทยุ หนัง สื อพิม พ์
ตลอดจนเอกสำร ตำรำ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประชำชนและผู้สนใจทัว่ ไป
5. จัดบริ กำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ไปให้ ถึงประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศในเขตภูมิภำค
ต่ำงๆ โดยกำรให้ บริ กำรเคลื่อนที่ไปสู่ประชำชนและร่ วมมือประสำนงำนกับฝ่ ำยรำชกำร
และภำคเอกชนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในแง่สง่ เสริมคุณภำพชีวิต
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อเสริมสร้ ำงคุณภำพชีวิต
เพื่อเสริมสร้ ำงคุณภำพทรัพยำกรมนุษย์
เพื่อเพิ่มพูนควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ เพิ่มพูนประสิทธิภำพในกำรผลิต
เพื่อสร้ ำงจิตสำนึกในหน้ ำที่พลเมือง จริยธรรม และกำรธำรงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมประเพณี

7

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย
ปรัชญำ
“เสริมศึกษำ : มุง่ พัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อมวลชน”
วิสัยทัศน์
“เสริมศึกษำเป็ นผู้นำเสริมสร้ ำงควำมรู้สสู่ งั คมด้ วยมำตรฐำนบริกำรที่เป็ นเลิศ”
พันธกิจ (Mission)
1. สร้ ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยที่ประชำชนจะได้ รับบริ กำรกำรศึกษำที่มี
มำตรฐำน มีคณ
ุ ภำพ จำกกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
2. นำศักยภำพทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ทงทำงด้
ั้
ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยำศำสตร์ สขุ ภำพ ในกำรให้ บริกำรเสริมเพิ่มพูนควำมรู้
3. พัฒนำหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของสังคม
4. เป็ นศูนย์ประสำนกำรบริกำรควำมรู้และวิทยำกำร ให้ แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีควำมต้ องกำรทังภำยในและ
้
ภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยและสังคมโดยรวม
5. สถำบันเข้ มแข็ง เพิ่มประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรทำงำนของสถำบัน
6. พัฒนำฐำนข้ อมูลและเครื อข่ำยกำรให้ บริ กำรเสริมศึกษำอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงหน่วยงำนและสำนัก เพื่อ
เป็ นแหล่งกำรเรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลำ
7. พัฒนำและสร้ ำงสรรค์บคุ ลำกรให้ เป็ นบุคลำกรที่มีควำมรู้ เพื่อเป็ นต้ นทุนในกำรสร้ ำงควำมมัง่ คัง่ ทำง
ปั ญญำขององค์กร
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เป้ำหมำย (Target goal)
1. ดำเนินกำรเพื่อบรรลุวิธีกำรเสริมควำมรู้ให้ กบั ประชำชนในรูปแบบเชิงบูรณำกำรอย่ำงเป็ นระบบ ด้ วย
กำรให้ ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และวิทยำศำสตร์ สขุ ภำพ ควบคูก่ บั ควำมรู้ทำงสังคมศำสตร์
ในรูปแบบผสมผสำนเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สงั คม
2. เพิ่มพูนทักษะด้ ำนอำชีพเพื่อแก้ ไขปั ญหำควำมยำกจน
3. ผลักดันให้ สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม เป็ นศูนย์กลำงแห่งกำรเสริมควำมรู้แก่สำธำรณชนทุก
ระดับ
4. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี และสำรสนเทศ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง รวดเร็ว ทันสมัย สำมำรถนำมำใช้
ประกอบกำรตัดสินใจเชิงบริ หำร
5. สนองเจตนำรมณ์ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในกำรรับใช้ ประชำชนทุกระดับอย่ำงเสมอภำค และ
ผดุงไว้ ซงึ่ ควำมเป็ นธรรมในสังคม
6. พัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้ มีคณ
ุ ภำพ เพื่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน รองรับกำรแข่งขัน และเตรี ยม
ควำมพร้ อมสำหรับออกนอกระบบรำชกำร
7. พัฒนำระบบประกันคุณภำพของสำนักให้ มีประสิทธิภำพ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรประเมินตนเอง ให้ มี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ ้น
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นโยบำยกำรบริหำรและแผนกำรดำเนินงำน
นโยบำยกำรบริหำรสำนัก
นโยบำยกำรบริ หำร แบ่งเป็ น 4 ด้ ำนคือ นโยบำยด้ ำนบริ กำรวิชำกำรแก่สงั คม นโยบำยด้ ำนกำรบริหำร
นโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำบุคคลำกร และ นโยบำยด้ ำนกำรประกันคุณภำพ
1. นโยบำยด้ ำนบริกำรวิชำกำรแก่ สังคม
1.1 พัฒ นำสำนักฯ ให้ เ ป็ นศูนย์ กลำงแห่งกำรเรี ยนรู้ (Knowledge center) ในทุกด้ ำน เป็ นกำร
สนับสนุนให้ สำธำรณชนได้ เรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิต (Lifelong education) (แบ่งระดับกำรให้ บริ กำร
สังคมออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับรำกหญ้ ำ หรื อชุมชน, ระดับองค์กร เอกชน รัฐวิสำหกิจ หรื อ
หน่วยงำนรำชกำรโดยหลักสูตรส่วนใหญ่ เพื่อพัฒนำศักยภำพทำงกำรบริ หำร พัฒนำทักษะในกำร
ทำงำนส่วนบุคคล และเสริ มควำมรู้ ที่จำเป็ นในกำรดำรงชีวิต ระดับประเทศ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น)
1.2 จัดท ำโครงกำรพัฒ นำทัก ษะอำชี พ เพื่ อ เป็ นกำรเพิ่ม ศัก ยภำพในด้ ำ นกำรประกอบอำชี พ แก่
ประชำชนทัว่ ไป และผู้วำ่ งงำน
1.3 จัดทำโครงกำรศึกษำปั ญหำสิ่งแวดล้ อม เพื่อดำเนิ นกำรให้ ควำมรู้ แก่สงั คมในประเด็นปั ญหำ
สิ่งแวดล้ อมต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้น
1.4 ประสำนควำมร่ วมมือกับองค์กรเครื อข่ำยต่ำงๆ ที่มีภำระหน้ ำที่ในกำรให้ บริ กำรสังคม เพื่อ
สอดแทรกองค์ควำมรู้จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้ แก่สงั คมเพิ่มมำกขึ ้น
1.5 พัฒนำหลักสูตรใหม่ เพื่อสนองควำมต้ องกำรและทันต่อเหตุกำรณ์ในเชิงรุก หลักสูตรใหม่จะต้ อง
ผ่ำนกำรวิเครำะห์ วิจยั ในเรื่ องของ Training Need ก่อนกำหนดเป็ น Action Plan
1.6 ขยำยฐำนกำรให้ บริกำรทำงวิชำกำรแก่สงั คมออกไปสูศ่ นู ย์รังสิต
2. นโยบำยด้ ำนกำรบริหำร
2.1 ปรับปรุงระบบกำรทำงำนให้ สำมำรถทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
2.2 จัดทำแผนปฏิบตั งิ ำนของสำนักฯโดยให้ บคุ ลำกรทุกคนมีสว่ นร่วม
2.3 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำนโดยยึ ด หลัก ของกำรบริ ห ำรโดยมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ (Result-based
management) โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI)
2.4 สนับสนุนให้ บคุ ลำกรสำมำรถใช้ เทคโนโลยีและสำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรปฏิบตั ิงำน
และเป็ นศูนย์กลำงข้ อมูล ข่ำวสำรระหว่ำงสำนักฯ และผู้รับบริกำร
2.5 สนับสนุนกำรใช้ ทรัพยำกรร่วมกัน และช่วยพัฒนำบุคลำกรจำกคณะ สำนัก และสถำบันต่ำงๆ อัน
เป็ นช่องทำงหนึง่ ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
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2.6 นโยบำยกำรใช้ สถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัยในกำรจัดกำรฝึ กอบรมให้ มำกที่สดุ ตำมควำม
เหมำะสม
2.7 สนับสนุนกำรพึง่ ตนเองได้ อย่ำงยัง่ ยืนเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรออกสูน่ อกระบบได้ อย่ำงมัน่ ใจ
3. นโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
3.1 จัดให้ มีหลักประกันควำมมัน่ คงในกำรปฏิบตั งิ ำน
3.2 ส่งเสริมคนดี คนเก่ง ให้ มีควำมก้ ำวหน้ ำในหน้ ำที่
3.3 สร้ ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน โดยกำหนดค่ำตอบแทนให้ เหมำะสม และสอดคล้ องกับ สภำพควำม
เป็ นจริง เพื่อรองรับกำรสูก่ ำรเป็ นมหำวิทยำลัยในกำกับ
3.4 พิจำรณำควำมก้ ำวหน้ ำของบุคลำกร ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยมุ่งเน้ นประสิทธิ ภำพกำร
ทำงำน
3.5 ส่ง เสริ ม และพัฒนำบุคลำกรให้ ได้ รับกำร อบรม ดูง ำน ทัง้ ในและต่ำงประเทศ เพื่ อนำกลับมำ
พัฒนำงำนให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
3.6 พัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ ำง ควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในกำรขับเคลื่อนองค์กรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4. นโยบำยด้ ำนประกันคุณภำพ
4.1 จัด ให้ มี ก ำรประกัน คุณ ภำพทำงกำรศึก ษำอย่ำ งเป็ นระบบและอย่ำงต่อ เนื่ อง และวำงเกณฑ์
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
4.2 ปรับปรุ งวิธีกำรประเมินตนเองให้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น เพื่อเตรี ยมพร้ อมสำหรับรับกำรประเมิน
จำกหน่วยงำนประเมินคุณภำพทังภำยในมหำวิ
้
ทยำลัย และจำก สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.)
4.3 พัฒนำคู่มือดัชนีชีว้ ดั และเกณฑ์ประกั นคุณภำพให้ มีควำมสอดคล้ องกับเกณฑ์กำรประเมินของ
มหำวิทยำลัย และ สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
(สมศ.)
4.4 พัฒนำคูม่ ือกำรปฏิบตั งิ ำนให้ ครบทุกสำยงำน
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แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่ สังคม
1. พัฒนำและส่ งเสริมควำมรู้ ท่ หี ลำกหลำยและตรงกับควำมต้ องกำรของสังคม โดยมีแผนปฏิบตั กิ ำร
ดังนี ้
1.1 จัดทำแบบฟอร์ ม เพื่อขออนุญำตวิทยำกรในกำรบันทึกคำบรรยำยเพื่ อนำเสนอบนเว็บไซด์ของ
สำนักฯ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้สำหรับประชำชนทุกหมูเ่ หล่ำ
1.2 จัดทำแผนกำรให้ บริกำรสังคมแก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
1.3 จัดทำแผนกำรถวำยควำมรู้แด่พระสังฆำฏิกำรในจังหวัดต่ำงๆ
1.4 แสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท้ องถิ่นอื่นๆ เพื่อจัดทำเป็ นเครื อข่ำยในกำรให้ บริ กำรวิชำกำรแก่
สังคมโดยควำมร่วมมือจำกเครื อข่ำยต่ำงๆ
1.5 จัดตังคณะกรรมกำรพั
้
ฒนำผู้ประกอบกำรเพื่อดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรในกำรให้ ควำมรู้ เพื่อ
เสริมสร้ ำงทักษะทำงด้ ำนอำชีพแก่ประชำชนโดยทัว่ ไป
1.6 จัด ตัง้ คณะกรรมกำรศึก ษำปั ญ หำสิ่ง แวดล้ อ มในส ำนักเสริ ม ศึกษำและบริ กำรสัง คมและเพิ่ ม
บทบำทในกำรจัดทำแผนงำนในกำรให้ ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมในมิตติ ำ่ งๆ แก่สงั คม
1.7 ขยำยเครื อข่ำยกำรบริ กำรสังคมให้ มีเครื อข่ำยเพิ่มมำกขึน้ โดยให้ ควำมร่ วมมือกับสมำคมเสริ ม
ศึกษำสัมพันธ์ธรรมศำสตร์ ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และจัดตังชมรมศิ
้
ษย์เก่ำเสริ มศึกษำสัมพันธ์ใหม่เพิ่มขึ ้น
อย่ำงน้ อย 1 ชมรมภำยใน ปี 2552-2555
1.8 พัฒนำหลักสูตรเก่ำที่ยงั ให้ บริกำรอยูใ่ ห้ มีคณ
ุ ภำพดียิ่งขึ ้นเพื่อให้ หลักสูตรสำมำรถยืนระยะ
อยู่ได้ นำนที่ สุด และสร้ ำงหลักสูตรใหม่ให้ มีควำมหลำกหลำยทันสมัยและทันต่อเหตุกำรณ์ เพื่ อมำทดแทน
หลักสูตรเก่ำที่หมดสมัย ทำให้ งำนเสริ มศึกษำมีหลักสูตรที่หลำกหลำยและทันต่อเหตุกำรณ์ และภำยหลังกำร
อบรมได้ นำเอำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรจัดทำ Training needs
1.9 ดำเนินกำรขอสถำนที่จัดฝึ กอบรมที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อใช้ เป็ นสถำนที่จัด
ฝึ กอบรมของสำนักฯ รวมทังก
้ ำหนดให้ หลักสูตรกำรให้ บริกำรทำงวิชำกำรที่เก็บค่ำลงทะเบียนและได้ เคยจัดกำร
อบรมตำมโรงแรมต่ำงๆ ให้ ม ำใช้ สถำนที่กำรฝึ กอบรมที่ท่ำพระจันทร์ หรื อ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำรับกำรอบรม
ได้ เข้ ำถึงบรรยำกำศกำรศึกษำภำยในรัว้ มหำวิทยำลัย และปลูกฝั งกำรเป็ นศิษย์เก่ำได้ มำกยิ่งขึ ้น
1.10 สนับสนุนกำรให้ บคุ ลำกรจำกคณะ สำนัก สถำบันต่ำงๆ ได้ เข้ ำอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำร
ทำงำนในหลักสูตรต่ำงๆ ที่ทำงสำนักเปิ ดให้ บริกำรทำงวิชำกำรแก่สงั คม
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แผนกลยุทธ์ ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
1. มีกำรทำงำนภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรที่เป็ นระบบ โดยมี แผนปฏิบตั กิ ำรดังนี ้
1.1 ร่ำงระเบียบค่ำตอบแทนใหม่โดยกำหนดให้ สำยงำนสนับสนุนงำนบริ กำรวิชำกำรและ สำยบริ กำร
วิช ำกำรได้ รับค่ำตอบแทนพิเศษเพิ่ม รำยเดือนอย่ำงเป็ นธรรมและกำหนด วิธี กำร ทำงำนให้ เหมำะสมโดย
ดำเนินกำรให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ทุกคนได้ ปฏิ บตั ิงำนหลักและหำกจ ำเป็ นอำจปฏิ บตั ิงำนข้ ำมสำยงำนได้ ตำมควำม
เหมำะสม
1.2 จัดสัมมนำเพื่อกำหนดแผนปฏิบตั ิกำรเพื่อสอดรับแผนยุทธศำสตร์ ของสำนักฯ และมหำวิทยำลัย
เป็ นประจำทุกปี
1.3 ดำเนินกำรในกำร consolidate ทำงด้ ำนกำรเงินเพื่อวำงแผนกำรเป็ นหน่วยงำนในกำกับได้ อย่ำง
มัน่ คง
1.4 เตรี ยมกำรในเรื่ องของกำรจัดทำงบประมำณประจำปี ให้ สอดคล้ องกับช่วงเวลำที่ มหำวิทยำลัยต้ อง
ออกนอกระบบ รวมทังกำรก
้
ำหนดค่ำตอบแทนอื่นๆให้ ได้ ไม่น้อยกว่ำตอนอยู่ในระบบ โดยไม่ขดั แย้ งกับระเบียบ
ใหญ่ของมหำวิทยำลัย
1.5 ดำเนินกำรปรับปรุ งระบบกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และวำงเกณฑ์เทียบเคียงสมรรถนะ
(Benchmarking) เสำะหำสถำบันที่มีภำระหน้ ำที่คล้ ำยคลึงกันในกำรเทียบเคียงสมรรถนะ
1.6 จัดอบรมคณะทำงำนประเมินคุณภำพ ซึ่งมีตวั แทนฝ่ ำยต่ำงๆ ร่ วมกันเป็ นคณะทำงำนได้ เข้ ำใจถึง
ควำมสำคัญของกำรประกันคุณภำพ โดยให้ กำรประกันคุณภำพเป็ นส่วนหนึง่ ในงำนประจำ
1.7 จัดตังคณะกรรมกำรพั
้
ฒนำคู่มือดัชนีชี ้วัดและเกณฑ์ประกันคุณภำพเพื่อให้ ทุกฝ่ ำยมีส่วนร่ วมใน
กำรจัดทำคูม่ ือ
1.8 จัด ท ำคู่มื อ กำรปฏิ บัติ ง ำนให้ ค รบทุก สำยงำน เพื่ อ ให้ มี ค วำมชัด เจนในกำรท ำงำน สำมำรถ
ตรวจสอบ และติดตำมผลได้
1.9 ศึกษำ ปรับปรุง ระเบียบสวัสดิกำร เพื่อให้ บคุ ลำกรได้ มีหลักประกันควำมมัน่ คงในกำรปฏิบตั ิงำน
ให้ ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำครองชีพ
1.10 ปรับปรุ งกลไกในกำรพิ จำรณำควำมดี ควำมชอบของบุคลำกรอย่ำงโปร่ งใส และยุติธรรม โดย
กำหนดภำระหน้ ำที่กำรทำงำนที่ให้ ชัดเจน เพื่อให้ ทุกคนมีภำระหน้ ำที่กำรทำงำนที่เหมำะสมแก่ตำแหน่ง ไม่
ทำงำนซ ้ำซ้ อน และใช้ ประกอบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรทำงำน
1.11 ดำเนินกำรขอสถำนที่จดั ฝึ กอบรมที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อใช้ เป็ นสถำนที่จดั
ฝึ กอบรมของสำนักฯ รวมทัง้ กำหนดให้ หลักสูตรกำรให้ บริ กำรทำงวิช ำกำรที่ เก็บค่ำลงทะเบียนและได้ เคย
จัดกำรอบรมตำมโรงแรมต่ำงๆ ให้ มำใช้ สถำนที่กำร ฝึ กอบรมที่ท่ำพระจันทร์ หรื อ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำรับ
กำรอบรมได้ เข้ ำถึงบรรยำกำศกำรศึกษำภำยในรัว้ มหำวิทยำลัย และปลูกฝั งกำรเป็ นศิษย์เก่ำได้ มำกยิ่งขึ ้น
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2. พัฒนำบุคลำกรให้ สำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้ อย่ ำงมีประสิทธิภำพ โดยมี แผนปฏิบตั กิ ำรดังนี ้
2.1 จัดทำดัชนีชี ้วัดผลงำน (KPI) ของบุคลำกร เพื่อนำดัชนีชี ้วัดผลงำนมำประกอบกำรพิจำรณำ
ควำมดี ควำมชอบ รวมทังพิ
้ จำรณำทำงด้ ำนคุณธรรม พฤติกรรม ประกอบด้ วย
2.2 จัดทำแผนกำรส่งบุคลำกรเข้ ำรับกำรอบรม โดยกำหนดงบประมำณรำยจ่ำยต่อหัวให้ กบั ทุกคน
ได้ อบรมในสำขำที่เกี่ยวข้ องกับงำนที่ปฏิบตั ิ
2.3 จัดให้ มีโครงกำรพัฒนำกำรทำงำนเป็ นทีม เพื่อเสริมสร้ ำงควำมสำมัคคีของบุคลำกรในสำนักฯ
3. มีระบบเครื อข่ ำยฐำนข้ อมูลและเทคโนโลยีท่ ที ันสมัย และเพียงพอ โดยมีแผนปฏิบตั ิกำรดังนี ้
3.1 กำหนดแผนให้ เจ้ ำหน้ ำที่สำนักฯมีทกั ษะในกำรใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ ทกุ คน
3.2 กำรปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนักฯให้ สำมำรถรองรับกำรเป็ นศูนย์ข้อมูลทำงวิชำกำร
4. มีกำรสื่อสำรองค์ กรอย่ ำงเป็ นระบบ โดยมีแผนปฏิบตั กิ ำรดังนี ้
4.1 กำหนดแผนประชำสัมพันธ์ที่ชดั เจนเป็ นรำยปี เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรอบรมของสำนักให้
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้ำหมำย
4.2 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ ในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อให้ เข้ ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน

โครงสร้ ำงสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสั งคม
กรรมกำรประจำสำนัก

ผู้อำนวยกำรสำนัก

รองผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยวำงแผนและเทคโนโลยี

กรรมกำรบริ กำรวิชำกำร

รองผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยบริ กำรวิชำกำร

ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรสำนัก

สำนักงำนเลขำนุกำร

งำนบริ หำรและกำรวำงแผน
- หน่วยบุคคล
- หน่วยวำงแผน
- หน่วยประกันคุณภำพ
- หน่วยธุรกำร
- หน่วยผลิตเอกสำรและ
คลังข้อมูล
-

งำนคลังและพัสดุ
- หน่วยบัญชี
- หน่วยกำรเงิน
- หน่วยงบประมำณ
- หน่วยพัสดุ

ฝ่ ำยฝึ กอบรมและบริ กำรวิชำกำร

งำนอำคำรสถำนที่ ยำนพำหนะ
- หน่วยอำคำรสถำนที่
- หน่วยยำนพำหนะ
- หน่วยประสำนงำนศูนย์รังสิ ต
- หน่วยเทคโนโลยีองค์กร
และกำรประชำสัมพันธ์

งำนบริ กำรสังคม
- หน่วยบริ กำรวิชำกำร
แก่สงั คม

- หน่วยวิเครำะห์และ
ประเมินผล

งำนบริ กำรวิชำกำร
- หน่วยฝึ กอบรม
- หน่วยบริ กำรวิชำกำร
เฉพำะองค์กร

ฝ่ ำยศิษย์เก่ำสัมพันธ์

งำนส่งเสริ มวิชำกำรผ่ำนสื่ อและ
สิ่ งพิมพ์
- หน่วยผลิตและเผยแพร่ สิ่งพิมพ์
- หน่วยผลิตและเผยแพร่ ผำ่ นสื่ อ
- หน่วยสำรสนเทศทำงวิชำกำร

รำยชื่อผู้บริหำร
ดำรงตำแหน่ งตัง้ แต่ วันที่ 15 พฤษภำคม 2549 – 31 พฤษภำคม 2554
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์
2. รองศำสตรำจำรย์ ชุมพจต์ อมำตยกุล
3. ผู้ชว่ ยศำตรำจำรย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ

ผู้อำนวยกำรสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม
รองผู้อำนวยกำรสำนักฝ่ ำยวำงแผนและเทคโนโลยี
รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรวิชำกำร

ดำรงตำแหน่ งตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนำยน 2554 จนถึงปั จจุบัน
1. รองศำสตรำจำรย์ชมุ พจต์ อมำตยกุล
ผู้อำนวยกำรสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์มงคล ตังเง็
้ กกี่
รองผู้อำนวยกำรสำนักฝ่ ำยบริ หำรและกิจกำรพิเศษ
3. อำจำรย์ ดร.สุวรรณำ โควะวินทวีวฒ
ั น์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรวิชำกำร

คณะกรรมกำรประจำสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำรยำท รุจิวิชชญ์
รองศำสตรำจำรย์ หงษ์ฟ้ำ ทรัพย์บญ
ุ เรื อง
นำงสำวสมสุณีย์ ดวงแข
นำยมนัสสิทธิ์ นำคสวัสดิ์
รองศำสตรำจำรย์ บำรุง สุขพรรณ์
นำยพิพฒ
ั น์ ปรี ดำวิภำต
นำงสำวจุฬำลักษณ์ ภู่เกิด
นำยภัทรพงศ์ ศรี เธียรอินทร์

อธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรสถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร คณะเศรษฐศำสตร์
เลขำนุกำรสถำบันวิจยั และให้ คำปรึกษำแห่ง มธ.
เลขำนุกำรสำนักเสริมศึกษำและบริ กำรสังคม
คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกริ ก
ประธำนที่ปรึกษำรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงวัฒนธรรม
บรรณำธิกำรบริ หำร หนังสือพิมพ์มติชน
ข้ ำรำชกำรบำนำญ
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บุคลำกรสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม
ประเภท
ข้ ำรำชกำร
พนักงำน มธ.
พนักงำนเงินรำยได้
รวมทังสิ
้ ้น

ปริญญำโท
4
1
-

ปริญญำตรี
3
3
6

5

12

ต่ำกว่ ำ ปริญญำตรี รวมทัง้ สิน้
3
10
4
5
11
8

25

ด้ ำนงบประมำณ
งบประมำณของสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม ประกอบด้ วย 2 แหล่ง คือ

แหล่ งงบประมำณ
งบแผ่นดิน
งบหน่วยงำน
รวม

ประมำณกำร
7,448,360.00
14,438,000.00
21,886,360.00

ได้ รับจัดสรร
4,954,420.00
14,438,000.00
19,392,420.00

จ่ ำยจริง
4,952,121.92
8,633,424.86
13,585,546.78
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เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมสถำบัน
เอกลักษณ์ของสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม คือเป็ นหน่วยงำนให้ บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม โดยไม่แบ่งชนชันเปิ
้ ดโอกำสให้ ผ้ ดู ้ อยโอกำสทำงสังคม ไม่ว่ำ เด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้สงู อำยุ พระสงฆ์ ได้ มีโอกำส
หำควำมรู้ เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน ตำมปรัชญำของสำนัก “เสริ มศึกษำ : มุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อมวลชน”
นอกเหนือจำกเอกลักษณ์ที่ปรำกฏแล้ วสำนักยังมีคำ่ นิยมหลักซึง่ ยึดถือปฏิบตั กิ นั มำคือ “CLAP”
C (Coordinating) คือ
กำรประสำนงำนที่ดี หมำยถึง กำรทำงำนร่วมกันได้ อย่ำงผสมผสำนรำบรื่ นแนบสนิทเป็ นเนื ้อ
เดียวกัน มีจิตอำสำที่พร้ อมจะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพื่อควำมสำเร็จของงำน
L (Loyalty) คือ
ควำมภักดีตอ่ องค์กร หมำยถึง บุคลำกรมีควำมจงรักภักดีตอ่ องค์กรทำงำนด้ วยควำมทุม่ เท
เสียสละ เพื่อให้ องค์กรมีควำมเจริญก้ ำวหน้ ำ
A (Acceptability) คือ
กำรยอมรับควำมคิดเห็นซึง่ กันและกัน หมำยถึง กำรที่สำนักเปิ ดโอกำสให้ บคุ ลำกรทุกระดับ
ได้ มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึง่ กันและกัน
P (Professional) คือ
เป็ นผู้เชี่ยวชำญ หมำยถึง บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนที่ตนได้ รับมอบหมำย หรื อ
ที่รับผิดชอบอย่ำงถ่องแท้ และสำมำรถบริ หำรจัดกำรให้ งำนดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุด

สรุปผลกำรปรับปรุ งตำมข้ อเสนอแนะของผลกำรประเมินในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
องค์ ประกอบคุณภำพ
ข้ อเสนอแนะ
แผนกำรดำเนินกำรปรับปรุง
1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และ 1. ข้ อมูลพื ้นฐำน เช่น กำรเสนองบประมำณควร ก ำหนดให้ ผ้ ูดูแ ลกำรจัด ท ำรำยงำน
แผนดำเนินงำน
เป็ นรำยได้ แท้ จริงเทียบกับประมำณกำร
ข้ อ มูล พื น้ ฐำนของส ำนัก น ำข้ อ มูล ที่
เกิดขึ ้นจริงมำรำยงำนเปรี ยบเทียบกับ
ประมำณกำร
7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร

ผลกำรปรับปรุง
มี ก ำรรำยงำนข้ อมู ล ด้ ำ น
งบประมำณโดย
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว่ ำ ง
ประมำณ ได้ รับจัดสรรและ
จ่ำยจริง
1. ควรมีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ที่ ลึกซึง้ โดย 1. จัดตังคณะกรรมกำรจั
้
ดท ำ
สำนักได้ มีกำรตังกรรมกำร
้
วิเครำะห์กระบวนกำรบริหำรจัดกำรให้ ครบถ้ วน แผนกำรจัดกำรควำมรู้
จัดกำรควำมรู้ และสำนักได้
2. เร่ ง รั ด กำรด ำเนิ น กำรตำมแผนที่ มี ก ำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์
กำหนดให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง ำ น
ประจำปี 2554 โดยในแผน
มี กำ รก ำ หนด โคร ง กำ ร
จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม รู้ ขึ ้น แ ล ะ
มอบหมำยให้ ฝ่ำยฝึ กอบรม
และบริ กำรวิ ช ำกำรเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง ได้ มี ก ำร
กำหนดประเด็นควำมรู้ที่จะ
ดำเนินกำรคือ เทคนิคกำร
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ ที่ เ กิ ด ขึ ้น
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องค์ ประกอบคุณภำพ
8 กำรเงินและงบประมำณ

9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

ข้ อเสนอแนะ

แผนกำรดำเนินกำรปรับปรุง

ผลกำรปรับปรุง
ระหว่ำงกำรจัดฝึ กอบรม
1. ควรมีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และ 1.มี กำรจัดทำแผนกลยุท ธ์
2. ควรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ มู ีรำยได้ น้อยเข้ ำอบรม
สรุปข้ อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
กำรเงิน
วิชำชีพมำกขึ ้น
2.กำหนดให้ มีกำรจัดโครงกำรฝึ ก
2.ในปี กำรศึกษำ2553
อำชีพเพิ่มขึ ้น
สำนักมีกำรจัดโครงกำรฝึ ก
อำชีพจำวน 24 โครงกำร
1.ตัวบ่งชี ้ 9.1 มีระบบและกลไกกำรประกัน
1. จัดทำสรุปรำยงำนกำรประชุม
ในปี กำรศึกษำ2553 สำนัก
คุณภำพภำยในที่เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวน
สถำบันและกำรดูงำนระหว่ำงสถำบัน ไ ด้ จั ด ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั บ
กำรบริ หำรกำรศึกษำ หลักฐำนกำรได้ มำถึงของ
หน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
นโยบำยในเรื่ องกำรประกันคุณภำพ จำกกำรมี
แลกเปลี่ ย นควำมรู้ ด้ ำน
ส่วนร่วมทังภำคี
้ ภำยในและภำยนอกสถำบัน
ประกั น คุ ณ ภำพและได้ มี
ถึงแม้ วำ่ ทำงสำนักจะแสดงหลักฐำนกำร
ก ำ ร ส รุ ป ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร
แลกเปลี่ยนดูงำนกับภำยนอกสถำบัน แต่ยงั
ประชุมระหว่ำงสถำบัน
ขำดสรุปผลกำรประชุมดูงำนว่ำนำมำปรับปรุง
หรื อกำหนดนโยบำยเรื่ องกำรประกันคุณภำพ
อย่ำงไร ควรมีสรุปรำยงำนกำรประชุมสถำบัน
และกำรดูงำนระหว่ำงสถำบันด้ วย

บทที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนและ
ผลกำรประเมินคุณภำพ
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กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ ละตัวบ่ งชี ้
ตั ว บ่ ง ชี ค้ ุ ณ ภำพของส ำนั ก เสริ ม ศึ ก ษำและบริ ก ำรสั ง คม ประจ ำปี กำรศึ ก ษำ 2553
ประกอบด้ วย องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี ้ ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรดำเนินงำน
สกอ.1.1
กระบวนกำรพัฒนำแผน
มธ. 13
มธ.14
มธ.15
มธ.16
มธ.17

องค์ ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คมที่จดั ร่วมกับเครื อข่ำยทัง้ ภำครัฐและเอกชน
ร้ อยละของผู้เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริ กำรวิชำกำรที่ไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมต่อผู้
เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริ กำรวิชำกำรทังหมด
้
ร้ อยละของมูลค่ำของกำรให้ บริกำรวิชำกำรที่ไม่เก็บค่ำธรรมเนียมต่อ กำไรสุทธิจำก
กำรจัดโครงกำรบริ กำรวิชำกำร

องค์ ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
สกอ.7.1
ภำวะผู้นำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน
สกอ.7.2
กำรพัฒนำสถำบันสูส่ ถำบันเรี ยนรู้
สกอ.7.3
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรและกำรตัดสินใจ
สกอ.7.4
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
สมศ.13
กำรปฏิบตั ิตำมบทบำทหน้ ำที่ผ้ บู ริหำรสถำบัน
มธ.11
ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
มธ.12
มีระบบประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกร
องค์ ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
สกอ.8.1
ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
สกอ.9.1
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สมศ.15
ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้ นสังกัด
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องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรดำเนินกำร
1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 1.1 : กระบวนกำรพัฒนำแผน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

1 ข้ อ

2 หรื อ 3 ข้ อ

4 หรื อ 5 ข้ อ

6 หรื อ 7 ข้ อ

8 ข้ อ

4. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน 8 ข้ อ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
1. มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ท่ ีสอดคล้ องกับนโยบำยของสภำ
สถำบัน โดยกำรมีส่วนร่ วมของบุคลำกรในสถำบัน และได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรั ชญำหรื อปณิธำนและพระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจน
สอดคล้ องกับจุดเน้ นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)
สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสัง คม ได้ แต่งตัง้ กรรมกำรเพื่ อ
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนขึ ้น ตำมคำสัง่
ที่ 1.1/2552 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2552 เพื่อทำหน้ ำที่กำหนดและ
วิเครำะห์แผนกลยุทธ์ ของหน่วยงำน แผนปฏิบตั ิกำร และกำหนดตัว
บ่งชี ้เพื่อวัดควำมสำเร็ จของกำรดำเนินงำน ให้ สอดคล้ องกับแผนกำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 โดยในเดือนกันยำยน
2552 มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเรื่ องกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี งบประมำณ 2553 เพื่อให้ บคุ ลำกรของสำนัก
เข้ ำ ร่ ว มกำรจัด ท ำแผนงำนประจ ำปี รวมทัง้ มี ก ำรก ำหนดปรั ช ญำ
ปณิ ธ ำน ของส ำนัก ไว้ ใ นนโยบำยและแผนกลยุท ธ์ ข องหน่ว ยงำน
เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย และได้ นำเสนอต่อ
ที่ประชุม กรรมกำรประจ ำสำนักเพื่ อพิจ ำรณำ ในกำรประชุม ครั ง้ ที่
4/2552 วันที่ 23 ธันวำคม 2552

เอกสำรอ้ ำงอิง

1.1 คำสัง่ ที่1.1/2552 เรื่ องแต่งตังกรรมกำร
้
เพื่อพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงำน
1.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงำน
1.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี งบประมำณ 2553 ของสำนักฯ
1.4 เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจำสำนัก ครัง้ ที่ 4/2552
1.5 แผนปฏิบตั ริ ำชกำร สำนักเสริมศึกษำ
และบริกำรสังคม ประจำปี งบประมำณ
2553
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สำนักได้ มีกำรจัดทำแผนปฏิ บัติรำชกำร และคำรับรองกำร
ปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี งบประมำณ 2553 โดยกองแผนงำนได้ มีกำร
ตรวจสอบควำมถูก ต้ อ งของแผนปฏิ บัติร ำชกำร ตำมหนัง สื อ ศธ
0516.03/306 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2553 และคณะกรรมกำรเพื่อ
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ ของสำนักได้ มีกำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้ องของยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ มธ.กับยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม
2. มีกำรถ่ ำยทอดแผนกลยุทธ์ ระดับสถำบันไปสู่ทุกหน่ วยงำน
ภำยใน
ส ำนัก เสริ ม ศึก ษำและบริ ก ำรสัง คมได้ มี ก ำรจัด ประชุม เชิ ง
ปฏิบตั ิกำรเรื่ องกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิกำรของสำนัก
ประจำปี งบประมำณ 2553 เพื่อให้ ทกุ คนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผน
กลยุทธ์ของสำนักและเป็ นกำรถ่ำยทอดแผนกลยุ ทธ์ส่ผู ้ ปู ฏิบตั ิทุกคน
โดยสำนักได้ ม อบหมำยให้ บุคลำกรรั บผิ ดชอบ กิ จ กรรม/โครงกำร
ภำยใต้ แผนปฏิบตั ิงำนประจำปี งบประมำณ2553 และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ตัวชีว้ ัดกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2553รวมทังได้
้ มีกำรแจ้ งเวียนให้
บุคลำกรทรำบทัว่ ถึง

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบัตกิ ำร
ประจำปี ครบตำมพันธกิจของหน่ วยงำน
สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสัง คม ได้ แต่งตัง้ กรรมกำรเพื่ อ
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนขึ ้น ตำมคำสัง่
ที่ 1.1/2552 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2552 เพื่ อ ทำหน้ ำที่ กำหนดและ
วิเครำะห์แผนกลยุทธ์ ของหน่วยงำน แผนปฏิบตั ิกำร และกำหนดตัว

เอกสำรอ้ ำงอิง
1.6 คำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร ประจำปี
งบประมำณ 2553
1.7 ผลกำรตรวจสอบแผนปฏิบตั ริ ำชกำร
ประจำปี งบประมำณ 2553
1.8 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้ องของ
ยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ มธ.กับยุทธศำสตร์ /
กลยุทธ์สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม

2.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงำน
2.2 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี งบประมำณ 2553 ของสำนักฯ
(หน้ ำ14-16)
2.3 คำสัง่ ที่ 6/2553 เรื่ องแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ตัวชี ้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปี
งบประมำณ 2553
2.4 หนังสือเวียนกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตั งิ ำน และมอบหมำยผู้ดแู ลตัว
บ่งชี ้ตำมคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำชกำร

3.1 คำสัง่ ที่1.1/2552 เรื่ องแต่งตังกรรมกำร
้
เพื่อพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงำน
3.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
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บ่งชี ้เพื่อวัดควำมสำเร็ จของกำรดำเนิ นงำน โดยมีกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิกำรเรื่ องกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิกำรของสำนัก
ทุกปี และได้ มี กำรนำแผนกลยุทธ์ ของส ำนักทัง้ 5 ข้ อมำแปลงเป็ น
แผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี งบประมำณ 2553 ตำมภำรกิจของสำนัก

4. มีตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจำปี และค่ ำ
เป้ ำหมำยของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี ้ เพื่ อวั ด ควำมสำเร็ จ ของกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี
สำนักเสริมศึกษำและบริ กำรสังคม ได้ กำหนดตัวบ่งชี ้ของแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิกำรประจำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี ้
ไว้ ในแผนปฏิ บัติ ร ำชกำร และแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บัติ ง ำน
ประจำปี งบประมำณ 2553 ของสำนัก

5. มี ก ำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบั ติก ำรประจ ำปี ครบตำม
พันธกิจของหน่ วยงำน
สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสังคมได้ กำหนดแผนงำนและ
แผนปฏิบตั กิ ำรไว้ อย่ำงชัดเจนและครอบคลุมภำรกิจของสำนักรวมทัง้
ได้ กำหนดตัวบ่งชี ้กำรดำเนินงำน และกำหนดค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี ้
เพื่ อ วั ด ควำมส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี 2553โดยได้
ดำเนินกำรตำมภำรกิจของสำนักครบถ้ วน
6. มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่ งชีข้ องแผนปฏิบัติ
กำรประจำปี อย่ ำงน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ และรำยงำนผลต่ อผู้บริ หำร
เพื่อพิจำรณำ
สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสัง คมได้ ดำเนินกำรตรวจสอบ
และติ ด ตำมผลควำมส ำเร็ จของแผนที่ ก ำหนดไว้ โดยได้ ให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ของแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี รำยงำนข้ อมูลมำที่
หน่ ว ยวำงแผนของส ำนั ก เพื่ อ รวบรวมและรำยงำนผลอต่ อ
ผู้อำนวยกำรสำนักฯ ปี ละ 2 ครัง้

เอกสำรอ้ ำงอิง
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงำน
3.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี งบประมำณ 2553 ของสำนักฯ
(หน้ ำ 64-69)

4.1 แผนปฏิบตั ริ ำชกำร สำนักเสริมศึกษำ
และบริกำรสังคม ประจำปี งบประมำณ
2553
4.2 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี งบประมำณ 2553 ของสำนักฯ
(หน้ ำ 20-22)

5.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตั งิ ำนประจำปี งบประมำณ 2553
5.2 รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมตัวบ่งชี ้
ประจำปี งบประมำณ 2553

6.1 แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 1.1-2
6.2 บันทึกส่งรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำม
ตัวบ่งชี ้ประจำปี 2553 รอบ 6 เดือน และ 12
เดือนต่อผู้อำนวยกำรสำนัก
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7. มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่ งชีข้ องแผน
กลยุทธ์ อย่ ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลต่ อผู้บริหำรและ
สภำ
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคมได้ มีกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิกำรเรื่ องกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิกำรของสำนัก
โดยในกำรประชุมได้ มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี ้ของ
แผนกลยุทธ์ ในปี งบประมำณที่ผำ่ นมำ เพื่อรำยงำนผลต่อ
ผู้อำนวยกำรและกรรมกำรประจำสำนักเพื่อพิจำรณำ

8. มีกำรนำผลกำรพิจำรณำ ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของ
สภำสถำบั น ไปปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ประจำปี
สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสังคมได้ นำผลกำรกำรพิจำรณำ
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของกรรมกำรประจำสำนักในกำรประชุม
ครัง้ ที่ 4/2552 เพื่อนำมำพัฒนำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงำนของ
สำนักในปี งบประมำณ 2554

เอกสำรอ้ ำงอิง

7.1 แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 1.1-1
7.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน วันที่ 26-27,29-30 กันยำยน
2552
7. 2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน วันที่ 28 - 29 กันยำยน 2553

8.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจำสำนัก ครัง้ ที่ 4/2552 วำระกำร
ประชุมที่ 3.1
8.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน
8.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี งบประมำณ 2554 ของสำนักฯ

5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย
-
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6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

5 ข้ อ

8 ข้ อ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย
บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก
1. ตัวบ่ งชีม้ ธ.13: ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลผลิต
3. สูตรกำรคำนวณ :
1. คำนวณระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
n

n
i 1
n

i

xi

n
i 1

i

ni

หมำยถึง จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมในแต่ละข้ อ

xi

หมำยถึง ระดับค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจในแต่ละข้ อ

2. แปลงค่ ำเฉลี่ยที่คำนวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

4. เกณฑ์ ประเมิน :
โดยกำรแปลงระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็ นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
ค่ำระดับควำมพึงพอใจที่กำหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 3.50
5.ค่ ำเป้ำหมำย

:

4.42

6.แทนค่ ำผลกำรดำเนินงำนตำมสูตรกำรคำนวณ

=
=

:

60,907.15
13687
4.45

x5
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7.ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคมได้ จดั ทำแบบสอบถำมเกี่ยวกับ
ควำมพึ ง พอใจของผู้รั บ บริ ก ำรในกำรเข้ ำ รั บ กำรอบรมของส ำนัก ฯ
อย่ำงต่อเนื่องโดยในปี กำรศึกษำ 2553 สำนักฯได้ สำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้เ ข้ ำรั บกำรอบรมที่ เ ก็ บค่ำธรรมเนี ยมและไม่เก็ บค่ำธรรมเนี ยม
รวมทัง้ สิ น้ 361 โครงกำร จำกทัง้ หมด 451 โครงกำร จำกกำร
ประเมินผลพบว่ำระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรมีคำ่ เฉลี่ย 4.45
โดยมีควำมพึงพอใจในเรื่ องของวิทยำกร มำกที่สดุ เท่ำกับ 4.55
คะแนน ร องลงมำ คือ เนื ้อหำสำระของกำรอบรมสัมมนำและภำพรวม
ควำมพึงพอใจ มีคะแนนเท่ำกับ 4.48 คะแนน ด้ ำนกำรนำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ มี ค ะแนนเท่ ำ กั บ 4.45 คะแนน ด้ ำนกำรบริ ก ำรของ
เจ้ ำหน้ ำที่ และด้ ำนสถำนที่อบรมสัมมนำมีคะแนนเท่ำกับ 4.43 คะแนน
และด้ ำนเอกสำรประกอบกำรฝึ กอบรม มี ค ะแนนเท่ ำ กั บ 4.33
ตำมลำดับ

เอกสำรอ้ ำงอิง
1.แบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริกำร
2.สรุ ป ผลกำรประเมิ นควำมพึง พอใจ
ของผู้รับบริกำรแต่ละหลักสูตร
3.แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 2.1 ระดับควำม
พึงพอใจของผู้เข้ ำรับบริกำร

8.ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

ร้ อยละ 4.50

ร้ อยละ 4.42

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
3 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย
ไม่บรรลุเป้ำหมำย

9. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

ร้ อยละ 4.42

ร้ อยละ 4.45

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย
บรรลุเป้ำหมำย

10. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก
1. ตัวบ่ งชี ้ มธ.14 : กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรประเมิน:
1 คะแนน
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้ อ

2 คะแนน
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้ อ

3 คะแนน
มีกำรดำเนินกำร
3ข้ อ

4 คะแนน
มีกำรดำเนินกำร
4ข้ อ

5 คะแนน
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้ อ

4.ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน 5 ข้ อ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
1. มีกำรสำรวจควำมต้ องกำรของชุมชน หรื อภำครั ฐ หรื อ
ภำคเอกชน หรื อหน่ วยงำนวิชำชี พเพื่อประกอบกำรกำหนด
ทิศทำงและกำรจัดทำแผนกำรบริ กำรทำงวิ ชำกำร ตำมจุดเน้ น
ของสถำบัน
ในกำรกำหนดทิศทำงและกำรจัดทำแผนกำรบริ กำรทำงวิชำกำร
ตำมจุดเน้ นของสำนักในกำรสร้ ำงหลักสูตรหรื อหัวข้ ออบรม/สัมมนำที่
สนองควำมต้ องกำรของกลุม่ เป้ำหมำยที่สำมำรถนำไปใช้ ในกำรพัฒนำ
ด้ ำ นกำรบริ ห ำร กำรปฏิ บัติ ง ำน และกำรเสริ ม สร้ ำงคุณ ภำพชี วิ ต
ส ำนั ก ได้ มี ก ำรส ำรวจควำมต้ องกำรของชุ ม ชน ไม่ ว่ ำ ภำครั ฐ
ภำคเอกชน หรื อหน่วยงำนวิชำชีพ ดังนี ้
(1) โครงกำรบริกำรวิชำกำรประเภทเก็บค่ำลงทะเบียน
- กรรมกำรโครงกำรบริกำรสังคม และผู้รับผิดชอบโครงกำร
ฝึ กอบรมทัง้ ในส่วนกลำงและส่วนภูมิ ภำค จะมี กำรศึกษำวิเครำะห์
ควำมต้ องกำรของผู้ผ่ำนกำรอบรมจำกผลกำรประเมินกำรจัดฝึ กอบรม
ของทุกหลักสูตรในปี ที่ผ่ำนมำ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจว่ำหลักสูตรใด
ที่ยงั เป็ นที่ต้องกำรของชุมชนและสมควรที่จะดำเนินกำรจัดอบรมต่อไป
และหลัก สูต รใดที่ ไ ด้ รั บ ควำมต้ อ งกำรจำกชุม ชนน้ อ ย สมควรลด
จำนวนรุ่ นหรื อยกเลิ กในกำรจัดอบรม กำรพิจ ำรณำหลักสูตรใหม่ที่
ชุมชนเสนอแนะต่อสำนัก ตลอดจนข้ อคิดเห็นต่ำง ๆ ที่ชมุ ชนต้ องกำร
ให้ สำนักในกำรปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น

เอกสำรอ้ ำงอิง

1.1 ผลสรุปกำรประเมินโครงกำร
1.2 รำยงำนกำรประชุมของกรรมกำร
โครงกำรบริ กำรสังคม
1.3 แผนกำรจัดโครงกำรฝึ กอบรม
ประจำปี 2554 (ส่วนกลำง)
1.4 แผนกำรจัดโครงกำรฝึ กอบรม
ประจำปี 2554 (ส่วนภูมิภำค)
1.5 แผนกำรจัดโครงกำรบริกำรสังคม
ประจำเดือน
1.6 คำสัง่ ที่ 9/2554 เรื่ อง แต่งตัง้
คณะกรรมกำรโครงกำรบริกำรสังคม
1.7 สัญญำกำรจ้ ำงจัดฝึ กอบรม หรื อ
หนังสือขอให้ จดั อบรมจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ
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ผลกำรดำเนินงำน
- ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ มีกำรปรึกษำหำรื อกับวิทยำกร
ผู้เ ชี่ ยวชำญหรื อผู้มี ประสบกำรณ์ ในกำรจัดทำหลักสูตรใหม่ที่ชุม ชน
ต้ องกำรและสอดคล้ องกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
- ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ มีกำรพูดคุยและรับฟั งควำมคิดเห็น
หรื อควำมต้ องกำรจำกผู้เข้ ำรับกำรอบรมในแต่ละหลักสูตรและแต่ละ
รุ่น และนำข้ อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำรโครงกำรบริ กำรสังคมในกำร
จัดทำหรื อพัฒนำหลักสูตรต่อไป
(2) โครงกำรบริกำรวิชำกำรประเภทไม่เก็บค่ำลงทะเบียน
- กรรมกำรโครงกำรบริกำรสังคม และผู้รับผิดชอบโครงกำร
บริ กำรสังคม จะมีกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมต้ องกำรของผู้ผ่ำนกำร
อบรมจำกผลกำรประเมินกำรจัดฝึ กอบรม/สัมมนำ เพี่อประกอบกำร
ตัด สิ น ใจว่ ำ หัว ข้ อ อบรม/สัม มนำใดที่ ส มควรจัด ต่อ ไปหรื อ ยกเลิ ก
ตลอดจนกำรปรึกษำหำรื อในกำรจัดหัวข้ อฝึ กอบรม/สัมมนำที่เน้ นควำม
หลำกหลำยที่สำมำรถนำไปพัฒนำเสริ มสร้ ำงคุณภำพชีวิตชุมชน อำทิ
ด้ ำนกำรส่งเสริ ม ศิล ปวัฒ นธรรม ศำสนำ สุขภำพกำย สุขภำพจิ ต
ควำมรู้ ด้ำนกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย และอำชีพ
เป็ นต้ น
- ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะมีกำรประชุมปรึกษำหำรื อกับองค์กร
เครื อข่ำยผู้จดั ร่วมอยู่สม่ำเสมอในกำรพิจำรณำจัดหัวข้ ออบรม/สัมมนำ
ที่ชมุ ชนต้ องกำรและสอดคล้ องกับศักยภำพหรื อภำรกิจหลักของแต่ละ
องค์กรหรื อแต่ละเครื อข่ำย ทังนี
้ ้เพื่อวำงแผนกำรจัดอบรม/สัมมนำใน
แก่ชมุ ชนเป็ นรำยเดือนหรื อรำยปี ต่อไป
(3) โครงกำรบริกำรวิชำกำรประเภทเฉพำะองค์กร
หรื อ In-house Training
- ในกรณีที่องค์กรที่ต้องกำรให้ สำนักจัดฝึ กอบรมให้ มีหลักสูตร
ทีจัดเตรี ยมไว้ แล้ วอย่ำงชัดเจน องค์กรนันก็
้ จะขอเชิญให้ ผ้ ูรับผิดชอบ
โครงกำรร่วมประชุมเพื่อชี ้แจงถึงควำมต้ องกำร ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไข
ในกำรจัดอบรม
- ในกรณีที่องค์กรที่ต้องกำรให้ สำนักจัดฝึ กอบรมให้ ไม่สำมำรถ
จัดทำหลักสูตรขึ ้นเองได้ และต้ องกำรให้ สำนักจัดทำให้ องค์กรนันก็
้

เอกสำรอ้ ำงอิง
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ผลกำรดำเนินงำน
จะมำขอพบผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อประชุมปรึ กษำหำรื อแจ้ งปั ญหำ
หรื อสิ่งที่ องค์กรต้ องกำรให้ เกิดกำรพัฒนำในตัวบุคลำกรหรื อองค์ กร
ผู้รับผิดชอบโครงกำรก็จะคิดวิเครำะห์หรื อปรึ กษำวิทยำกรผู้ เชี่ยวชำญ
แล้ วจัดทำหลักสูตรและนำเสนอองค์กรเพื่อพิจำรณำต่อไป
2. มีควำมร่ วมมือด้ ำนบริ กำรทำงวิช ำกำรเพื่อกำรเรี ยนรู้ และ
เสริมสร้ ำงควำมเข้ มแข็งของชุมชน หรื อภำคเอกชน หรื อภำครั ฐ
หรือหน่ วยงำนวิชำชีพ
ในกำรดำเนินงำนด้ ำนบริ กำรทำงวิช ำกำรของส ำนักนัน้ ส ำนัก
นอกจำกจะดำเนินกำรโดยสำนักเองแล้ ว สำนักยังมีกำรหำเครื อข่ำย
หรื อ องค์ ก รที่ มี อุ ด มกำรณ์ เ ดี ย วกัน ร่ ว มมื อ กั น ในกำรบริ ก ำรทำง
วิช ำกำรเพื่ อกำรเรี ยนรู้ และเสริ ม สร้ ำงควำมเข้ ม แข็ง ของชุม ชน หรื อ
ภำคเอกชน หรื อภำครัฐ หรื อหน่วยงำนวิชำชีพ ทัง้ นีเ้ นื่องจำกสำนัก
ต้ อ งกำรให้ ก ำรบริ ก ำรนัน้ สู่ ชุ ม ชนและองค์ ก รในกลุ่ ม เป้ ำหมำยที่
หลำกหลำยและพื ้นที่ที่กว้ ำงขวำงมำกยิ่งขึ ้น โดยใช้ ทรัพยำกรที่ มีจำกัด
อย่ำงคุ้มค่ำ
องค์กรหรื อเครื อข่ำยที่ ให้ ควำมร่ วมมือกับส ำนักอยู่สม่ ำเสมอ มี
ดังต่อไปนี ้
(1) โครงกำรบริกำรวิชำกำรประเภทเก็บค่ำลงทะเบียน ได้ แก่
สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
(2) โครงกำรบริกำรวิชำกำรประเภทไม่เก็บค่ำลงทะเบียน อำทิ
- มูลนิธิเพื่อโรงพยำบำลธรรมศำสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
- มูลนิธิหมอชำวบ้ ำน
- พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งไทย
- ชมรมกัลยำณธรรม
- เทศบำลเมืองท่ำโขลง จังหวัดปทุมธำนี
- สมำคมผู้สงู อำยุประจำจังหวัดปทุมธำนี
- สมำคมเสริมศึกษำสัมพันธ์ธรรมศำสตร์
- ชมรมเสริมศึกษำเหลือง-แดง ธรรมศำสตร์
- สมำคม YWCA
เป็ นต้ น

เอกสำรอ้ ำงอิง

2.1 โครงกำรสัมมนำที่จดั ร่วมกับ
เครื อข่ำย
2.2 หนังสือควำมร่วมมือกับเครื อข่ำย
2.3 ตำรำงกิจกรรมของสำนัก
ประจำเดือน
2.4 แผ่นข่ำวประชำสัมพันธ์โครงกำร
บริกำรวิชำกำรที่ไม่เก็บค่ำลงทะเบียน

32

(3)
-

ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรบริ กำรวิชำกำรประเภทเฉพำะองค์กร หรื อ In-house
Training อำทิ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง
กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
กรมเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์
สำนักงำนเมล็ดพันธุ์ข้ำว กรมกำรข้ ำว กระทรวงเกษตรฯ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักกำรคลัง กรุงเทพมหำนคร
กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเลย
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุบลรำชธำนี
เป็ นต้ น

3. มีกำรประเมินประโยชน์ หรื อผลกระทบของกำรให้ บริกำรทำง
วิชำกำรต่ อสังคม
ในกำรดำเนินงำนโครงกำรบริ กำรวิชำกำรใดก็ตำม หำกไม่มีกำร
ประเมินผลโครงกำรแล้ ว ผู้จดั จะไม่สำมำรถทรำบได้ เลยว่ำผู้รับบริ กำร
ได้ รับประโยชน์หรื อสำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนำตนเอง องค์กร หรื อสังคมได้ หรื อไม่ อันเป็ นหัวใจในกำรจัด
โครงกำร และเป็ นขัน้ ตอนหนึ่ง ในกระบวนกำรจัด โครงกำรอบรม/
สัมมนำ
ส ำนัก ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคัญ และควำมจ ำเป็ นในเรื่ อ งกำร
ประเมิ น ผลเป็ นอย่ำ งยิ่ ง เพรำะนอกจำกจะท ำให้ ท รำบถึ ง ผลกำร
ดำเนินงำนไม่วำ่ เนื ้อหำวิชำ ทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำร
ของวิทยำกร เอกสำร หรื อกำรบริ กำรด้ ำนอื่น ๆ แล้ ว ประเด็นคำถำม
ที่สำคัญที่สำนักต้ องกำรทรำบ ก็คือ ผู้เข้ ำ รับกำรอบรมได้ รับประโยชน์
จำกกำรอบรมหรื อสำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ ประโยชน์
ได้ ในระดับใด และมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ ำรั บกำรอบรมระดับใด

เอกสำรอ้ ำงอิง

3.1 แบบประเมินผลโครงกำรบริกำร
วิชำกำรประเภทเก็บค่ำลงทะเบียน
และไม่เก็บค่ำลงทะเบียน
3.2 แบบประเมินผลโครงกำรบริกำร
วิชำกำรประเภท In-house Training
- ประเมินผลรำยวิชำ
- ประเมินผลรวม
3.3 สรุปผลกำรประเมินประโยชน์
หรื อผลกระทบที่ได้ รับ
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ผลกำรดำเนินงำน
หรื อไม่ และสำนักยัง สำมำรถนำผลกำรประเมินไปใช้ ในกำรพัฒนำ
หรื อบริหำรจัดกำรกำรจัดโครงกำรต่อไป
ด้ วยเหตุนี ้สำนักจึงให้ มีกำรจัดทำประเมินผลโครงกำรทุกครัง้ ที่เสร็ จ
สิ ้นกำรอบรม/สัมมนำมำโดยตลอด ทังกำรประเมิ
้
นผลรำยวิชำและกำร
ประเมินผลรวมตำมควำมเหมำะสมของแต่ละโครงกำร ภำยใต้ กำร
ดำเนินกำรของผู้รับผิดชอบโครงกำร และเจ้ ำหน้ ำที่ที่รับผิดชอบกำร
สรุปผลกำรประเมินโครงกำร

เอกสำรอ้ ำงอิง

4. มีกำรนำผลกำรประเมินในข้ อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก
หรือกิจกรรมกำรให้ บริกำรทำงวิชำกำร
สำนักได้ มีกำรนำผลกำรประเมินในข้ อ 3 ไปพัฒนำระบบละกลไก
หรื อกิจกรรมกำรให้ บริกำรทำงวิชำกำร ดังนี ้
- ใช้ ประกอบกำรจัดทำแผนกำรบริ กำรทำงวิชำกำรของสำนัก
และกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรจัดอบรม
- น ำไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำโครงกำรหรื อหลั ก สู ต รอบรมให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึน้ ทัง้ ด้ ำ นเนื อ้ หำวิ ช ำกำร วิ ทยำกร
เอกสำร และกำรบริ ก ำรด้ ำ นอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกับ ควำม
ต้ องกำรและควำมพึงพอใจของผู้เข้ ำรับกำรอบรม

4.1 สรุปผลประเมินโครงกำรบริกำร
วิชำกำรประเภทเก็บค่ำลงทะเบียน
4.2 สรุปผลประเมินโครงกำรบริกำร
วิชำกำรประเภทไม่เก็บค่ำลงทะเบียน
4.3 สรุปผลประเมินโครงกำรบริกำร
วิชำกำรประเภท In-house Training
- สรุปผลประเมินรำยวิชำ
- สรุปผลประเมินรวม

5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ ท่ ีได้ จำกกำรให้ บริ กำรทำงวิชำกำรและ 5.1 เว็บไซต์ของสำนัก
ถ่ ำ ยทอดควำมรู้ สู่ บุ ค ลำกรภำยในสถำบั น และเผยแพร่ สู่ www.icess.tu.ac.th
สำธำรณชน
5.2 เอกสำรประกอบกำรอบรม
ในกำรด ำเนิ น กำรจัด บริ ก ำรทำงวิ ช ำกำรให้ แ ก่ ชุ ม ชน ภำครั ฐ
ภำคเอกชน สำนักได้ มีกำรบันทึกเทปในโครงกำรที่ไม่มีปัญหำในเรื่ อง
ลิขสิทธิ์ แล้ วนำเผยแพร่ส่บู คุ ลำกรภำยในสำนักและสำธำรณชนทำง
เว็บไซต์ของสำนัก ได้ แก่
- รำยกำรวิทยุ “สำระน่ำรู้กบั เสริมศึกษำ”
(สถำนีวทิ ยุมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ A.M,981 Khz.)
- รำยกำรวิทยุเสริมศึกษำธรรมศำสตร์
(สถำนีวิทยุชมุ ชนคลองหลวง F.M.108 Mhz.)
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- โครงกำรฝึ กอำชีพต่ำง ๆ
และสำนักยังมีกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ
เพื่อให้ บคุ ลำกรของสำนักเลือกศึกษำได้ ตำมต้ องกำรอีกด้ วย

เอกสำรอ้ ำงอิง

5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

3 ข้ อ

5 ข้ อ

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก.
1. ตัวบ่ งชี ้ มธ.15

: จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ สังคมที่จัดร่ วมกับเครือข่ ำยทัง้
ภำครัฐและเอกชน
2. ประเด็นกำรชีว้ ัด : จำนวนโครงกำรบริ กำรวิชำกำรแก่สงั คมที่จดั ร่วมกับเครื อข่ำยทัง้
ภำครัฐและเอกชน
3. เกณฑ์ กำรประเมิน:
จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คมที่จดั ร่ วมกับเครื อข่ำยทังภำครั
้
ฐและเอกชนกำหนดให้ คะแนน
เต็ม 5 = 40
4. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
เอกสำรอ้ ำงอิง
ส ำนัก ฯ ได้ จัด โครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ สัง คม ใน 1.แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 2.3 โครงกำรบริกำร
ลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ รี ยกเก็ บ ค่ ำ ธรรมเนี ย ม ซึ่ ง ได้ จั ด ร่ ว มกั บ วิชำกำรแก่สงั คมที่จดั ร่วมกับเครื อข่ำยทัง้
เครื อ ข่ ำ ยทั ง้ ภำครั ฐ และเอกชน รวมทั ง้ สิ น้ จ ำนวน 71 ภำครัฐและเอกชน
โครงกำร

5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

30 โครงกำร

71 โครงกำร

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก
1. ตัวบ่ งชี ้ มธ.16 :

ร้ อยละของผู้เข้ ำรั บกำรอบรมโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ไม่ เรี ยกเก็บ
ค่ ำธรรมเนียมต่ อผู้เข้ ำรั บกำรอบรมโครงกำรบริกำรวิชำกำรทัง้ หมด
2. ประเด็นกำรชีว้ ัด: ผู้เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียม
3. สูตรกำรคำนวณ :
ผู้เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียม x 100
ผู้เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริ กำรวิชำกำรทังหมด
้
4. เกณฑ์ กำรประเมิน:
ค่ำร้ อยละของผู้เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริ กำรวิชำกำรที่ไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำหนดให้ คะแนน
เต็ม 5 = 55
5.แทนค่ ำผลกำรดำเนินงำนตำมสูตรกำรคำนวณ

27,384
37,675
= 72.68

:

x 100

6. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักฯได้ จัดอบรมโครงกำรบริ กำรวิชำกำรต่ำงๆ ทัง้
ในส่ ว นกลำงและในส่ ว นภู มิ ภ ำค ในลั ก ษณะที่ เ รี ย กเก็ บ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มและไม่ เ รี ยกเก็ บ ค่ ำ ธรรมเนี ย ม โดยในปี
กำรศึกษำ 2553 สำนักได้ จดั โครงกำรทังสิ
้ ้น จำนวน 451 ครัง้
มีผ้ ูเ ข้ ำรับกำรอบรมทัง้ สิ น้ 37,675 คน โดยแบ่ง เป็ นผู้เข้ ำรั บ
กำรอบรมโครงกำรที่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียม ทังสิ
้ ้น 10,291 คน
และ โครงกำรที่ไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียม ทังสิ
้ ้น 27,384 คน

เอกสำรอ้ ำงอิง
1.แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 2.4 ร้ อยละของผู้
เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริ กำรวิชำกำรที่
ไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมต่อผู้เข้ ำรับกำร
อบรมโครงกำรบริ กำรวิชำกำรทังหมด
้
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ผลกำรดำเนินงำน
คิดเป็ น ร้ อยละ ของผู้เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริ กำร
วิชำกำรที่ไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมต่อผู้เข้ ำรับอบรมทังหมด
้
เท่ำกับ 72.68

เอกสำรอ้ ำงอิง

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

ร้ อยละ 58

ร้ อยละ 72.59

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
3 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

บรรลุเป้ำหมำย

8. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

ร้ อยละ 55

ร้ อยละ 72.68

บรรลุเป้ำหมำย

9. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก
1. ตังบ่ งชี ้ มธ.17 : ร้ อยละของมูลค่ ำของกำรให้ บริกำรวิชำกำรที่ไม่ เก็บค่ ำธรรมเนียม
ต่ อ กำไรสุทธิจำกกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร
2. ประเด็นกำรชีว้ ัด : มูลค่ำของกำรให้ บริกำรวิชำกำรที่ไม่เก็บค่ำธรรมเนียม
3. สูตรกำรคำนวณ :
ผลรวมของมูลค่ำของกำรให้ บริกำรวิชำกำรที่ไม่เก็บค่ำธรรมเนียม x 100
กำไรสุทธิจำกกำรจัดโครงกำรบริ กำรวิชำกำร
4. เกณฑ์ กำรประเมิน :
ร้ อยละมูลค่ำกำรให้ บริ กำรวิชำกำรที่ไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำหนดให้ คะแนนเต็ม 5 = 44
5.แทนค่ ำผลกำรดำเนินงำนตำมสูตรกำรคำนวณ

:

7,285,075 x 100
13,426,697.38
= 54.26
6. ผลกำรดำเนินงำน

:

ผลกำรดำเนินงำน
ในปี งบประมำณ 2553 สำนักได้ จัดโครงกำรบริ กำรวิชำกำร
สำมำรถคิดเป็ นมูลค่ำกำรให้ บริ กำรทังสิ
้ ้น 7,285,075 บำท และ
มี ก ำไรสุ ท ธิ จำกกำรจั ด โครงกำรบริ กำรวิ ช ำกำรทั ง้ สิ น้
13,426,697.38 บำทดังนันมู
้ ลค่ำของกำรให้ บริ กำรวิชำกำรที่ไม่
เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมต่อกำไรสุทธิจำกกำรจัดโครงกำรบริ กำร
วิชำกำร
=
7,285,075
x 100
13,426,697.38
=
ร้ อยละ 54.26

เอกสำรอ้ ำงอิง
1.แบบฟอร์ มตัวบ่งชี ้ที่ 2.5 ร้ อยละของ
มูลค่ำของกำรให้ บริกำรวิชำกำรที่ไม่เก็บ
ค่ำธรรมเนียมต่อ กำไรสุทธิจำกกำรจัด
โครงกำรบริ กำรวิชำกำร
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7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

ร้ อยละ 30

ร้ อยละ 64.19

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
3 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

บรรลุเป้ำหมำย

8. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

ร้ อยละ 44

ร้ อยละ 54.26

บรรลุเป้ำหมำย

9. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

40

องค์ ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.1: ภำวะผู้นำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้ อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 หรื อ 3 ข้ อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4 หรื อ 5 ข้ อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้ อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้ อ

4. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน 7 ข้ อ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
1. สภำสถำบันปฏิบัติหน้ ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดครบถ้ วนและ
มีกำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ ท่ กี ำหนดล่ วงหน้ ำ
ตำมข้ อบัง คับ มหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ ว่ ำ ด้ วยกำรแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ หรื อหน่วยงำนที่ เ รี ยกชื่ อ
อย่ำ งอื่ นที่ มี ฐ ำนะเที ย บเท่ำคณะ พ.ศ. 2532 ข้ อ 8 ได้ ระบุอำนำจ
หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรประจำสำนักไว้ 5 ข้ อ ซึ่งคณะกรรมกำรประจำ
สำนักได้ ปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้ ครบถ้ วน คือ
1. วำงนโยบำยและแผนงำนของสถำบันให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำยและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย
โดยคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันได้ มี กำรพิจ ำรณำและให้
ข้ อเสนอแนะและให้ ควำมเห็นชอบ ดังนี ้
1.1 กำรวำงแผนงำนประกันคุณภำพเรื่ องกำรกำหนด
ตัวบ่งชี ้คุณภำพที่สะท้ อนเอกลักษณ์ของสำนัก ปรำกฏ
ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุม ครัง้ ที่ 3/2553
1.2 เรื่ องกำรวำงแผนกลยุทธ์ แ ละแผนปฏิ บัติง ำนประจ ำปี
2554 ของส ำนัก ปรำกฏตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรสำนัก ครัง้ ที่ 4 / 2553

เอกสำรอ้ ำงอิง
1.1 ข้ อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำ
ด้ วยกำรแต่งตังคณะกรรมกำรประจ
้
ำ
สถำบัน สำนัก ศูนย์ หรื อหน่วยงำนที่เรี ยกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2532
1.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจำสำนัก ครัง้ ที่ 2/2553 ครัง้ 3 / 2553
ครัง้ ที่ 4 / 2553
1.3 ระเบียบมหำวิยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำ
ด้ วยกำรบริ หำรบุคคลสำหรับพนักงำนเงิน
รำยได้ พ.ศ. 2552
1.4 ประกำศสำนักว่ำด้ วยวิธีกำรสรรหำ
ค่ำจ้ ำง และกำรเลื่อนค่ำจ้ ำงพนักงำนเงิน
รำยได้ ของสำนักเสริมศึกษำและบริกำร
สังคม พ.ศ. 2553
1.5 ร่ำงระเบียบมหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์
ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินของ
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม พ.ศ
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2.

3.

4.

5.

ผลกำรดำเนินงำน
วำงระเบี ย บและออกข้ อ บัง คับ เกี่ ย วกับ กำรบริ ห ำรงำนของ
สถำบันโดยไม่ขดั ต่อระเบียบข้ อบังคับของมหำวิทยำลัย โดย
ในปี 2553 สำนักไม่มีกำรออกระเบียบ ประกำศ หรื อข้ อบังคับ
ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของสำนัก มีเพียงคณะกรรมกำรร่ำง
ระเบียบพิจำรณำปรับปรุ งระเบียบมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินของสำนักเสริ มศึกษำ
และบริ ก ำรสัง คม พ.ศ. 2548
โดยคำดว่ำ จะสำมำรถ
ประกำศใช้ ในปี พ.ศ. 2554
วำงระเบี ย บและข้ อบั ง คั บ อื่ น ตำมที ส ภำมหำวิ ท ยำลั ย
มอบหมำย โดยในปี 2553 คณะกรรมกำรประจำสำนักได้
พิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบระเบียบและข้ อบังคับต่ำงๆ ที่
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสำนัก ดังนี ้
3.1
ประกำศส ำนั ก เสริ ม ศึ ก ษำละบริ กำรสั ง คม
มหำวิ ทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้ วยกำรบริ หำรบุค คลส ำหรั บ
พนัก งำนเงิ น รำยได้ ข องส ำนักเสริ ม ศึกษำและบริ ก ำรสัง คม
พ.ศ. 2553 ปรำกฏตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุมกรรมกำร
สำนัก ครัง้ ที่ 2 / 2553
พิจำรณำงบประมำณของสถำบันเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัย
โดยในปี 2553 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ได้ พิจ ำรณำให้ ค วำม
เห็นชอบกำรจัดทำ คำขอตังงบประมำณโครงกำรบริ
้
กำรวิชำกำร
ประจำปี งบประมำณ 2554 (งบประมำณรำยได้ ของหน่วยงำน)
และกำรจั ด ท ำค ำขอตัง้ งบประมำณรำยจ่ ำ ยจำกรำยได้
หน่วยงำน ประจำปี งบประมำณ 2554 (งบประมำณรำยจ่ำย
ของหน่ ว ยงำน) ปรำกฏตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุ ม
กรรมกำรสำนัก ครัง้ ที่ 1 / 2553
ให้ คำปรึกษำและเสนอควำมเห็นแก่ผ้ อู ำนวยกำร
ปรำกฏตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสำนัก
ครัง้ ที่ 2 / 2553 ครัง้ ที่ 3 / 2553 ครัง้ ที่ 4 /2553 และครัง้ ที่
1 / 2554

เอกสำรอ้ ำงอิง
2554
1.6 แบบกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรประจำสำนักและสรุปผลกำร
ประเมิน
1.7 นโยบำยกำรบริหำรงำนสถำบันของ
ผู้บริหำรสถำบัน
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ผลกำรดำเนินงำน
ส ำนั ก มี ก ำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมกำรประจำสำนักและกรรมกำรได้ มีกำรประเมินตนเอง ดังนี ้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจบริ บทของสำนักเสริ มศึกษำและบริ กำร
สังคม
2. มีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และทิศทำงกำร
พัฒนำสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม
3. มีส่วนร่ วมในกำรพิจำรณำแผนงบประมำณโครงกำรบริ กำร
วิชำกำรแก่สงั คมและแผนงบประมำณประจำปี ของสำนักเสริ ม
ศึกษำและบริกำรสังคม
4. มีส่วนร่ วมในกำรวำงระเบียบ ประกำศ และข้ อบังคับเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนของสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม
5. รั บทรำบแผนปฏิ บัติง ำน ผลกำรดำเนิ นงำนของส ำนักเสริ ม
ศึกษำและบริกำรสังคม
6. มีส่วนร่ วมในกำรติดตำม ตรวจสอบ ผลกำรดำเนินงำนตำม
ภำรกิ จ หลั ก ของส ำนั ก กำรจั ด หำรำยได้ กำรบริ หำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี สถำนะทำงกำรเงินของสำนัก กำ
รบริ หำรงำนตำมคำรับรองปฏิบตั ิรำชกำร และกำรบริ หำรงำน
ตำมตัวชี ้วัดกำรประกันคุณภำพของสำนัก
7. ให้ คำปรึ กษำและเสนอควำมเห็นแก่ผ้ ูอำนวยกำรสำนักเสริ ม
ศึกษำและบริกำรสังคม
8. มี ก ำรติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนของผู้ บริ ห ำรในกำรน ำหลั ก
ธรรมำภิ บำลมำใช้ ในกำรบริ หำรงำน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของสถำบันและผู้มีสว่ นได้ เสีย
9. ควำมพึงพอใจต่อบทบำทกำรเป็ นกรรมกำรประจำสำนักเสริ ม
ศึกษำและบริกำรสังคม
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2. ผู้ บริ หำรมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน และ
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สำมำรถถ่ ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับมีควำมสำมำรถในกำร
วำงแผนกลยุทธ์

มี ก ำรนำข้ อ มู ลสำรสนเทศเป็ นฐำนในกำร

ปฏิบัตงิ ำนและพัฒนำสถำบัน
1. ผู้บริหำรกำหนดพันธกิจ เป้ำหมำย นโยบำยและแผนงำน
ของสำนัก ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย
และมีกำรถ่ำยทอดให้ บคุ ลำกรทุกระดับได้ ทรำบ จำกหนังสือเวียน และ
กำรประชุมเจ้ ำหน้ ำที่สำนัก
2. จัดให้ มีกำรประชุมบุคลำกรสำนักทุกคนเพื่อร่วมกัน วำงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน ประจำปี งบประมำณ 2554
3. กำรน ำเอำเทคโนโลยี แ ละระบบสำรสนเทศมำใช้ ใ นกำร
ปฏิบตั งิ ำนและพัฒนำสำนัก ดังนี ้
3.1 จัดทำ home-page ของสำนัก
3.2 มีระบบเครื อข่ำยภำยใน(Workgroup)
3.3 มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ผำ่ นเว็บไซด์
3.4 นำโปรแกรมสำเร็จรูปมำใช้ ในกำรลงบัญชี
3.5 ส ำนั ก น ำโปรแกรมส ำเร็ จ รู ป ที่ เ ป็ นฐำนข้ อมู ล ของ
หน่วยงำนต่ำงๆทัง้ ภำครั ฐและเอกชน รวมทัง้ ฐำนข้ อมูลบุคคลที่ เป็ น
ศิษย์เก่ำของสำนักมำใช้ ในกำรประชำสัมพันธ์ กิจกรรมบริ กำรวิชำกำร
แก่สงั คมของสถำบัน
3.6 น ำโปรแกรมส ำเร็ จ รู ป มำใช้ ในกำรรั บ สมัค รอบรม
หลักสูตรต่ำงๆ
3.7 จัดทำฐำนข้ อมูลประวัตบิ คุ ลำกร
3.8 ใช้ เครื่ องแสกนลำยนิ ้วมือมำใช้ ลงเวลำปฏิบตั งิ ำน

2.1 เอกสำรนโยบำยกำรบริหำรงำนสำนัก
ของผู้บริหำร
2.2 หนังสือเวียนแจ้ งให้ บคุ ลำกรสำนักทรำบ
2.3 รำยงำนกำรประชุมเจ้ ำหน้ ำที่สำนัก
2.4 รำยงำนกำรประชุมเรื่ องกำรวำงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำนประจำปี 2554
2.5 www.icess.tu.ac.th
2.6 ตัวอย่ำงหน้ ำจอ ระบบสำรสนเทศของ
สำนัก
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3. ผู้บริ หำรมีกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมที่ ม อบหมำย
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รวมทั ง้ สำมำรถสื่ อ สำรแผนและผลกำร

ดำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในสถำบัน
1.
ผู้ บริ ห ำรมี ก ำรมอบหมำยหน้ ำที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ (Jobdrescription) ของบุคลำกรตำมสำยงำน
2. ผู้บริ หำรมีกำรแต่ง ตังผู
้ ้ ดูแลตัวบ่งชี ค้ ุณภำพ ประจำปี กำรศึกษำ
2553
3. ผู้บริ หำรมีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรเพื
้
่อพัฒนำแผนยุทธศำสตร์
และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน
4. จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเรื่ อง “แผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบตั งิ ำนประจำปี งบประมำร 2554”
5. ผู้ บริ หำรมี ก ำรก ำหนดให้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี
งบประมำณ 2554 โดยให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของ
สำนัก
6. ผู้บริ หำรมีกำรวำงแผนกำรปฏิบตั ิงำน รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กำกับและติดตำมกำรปฏิบตั ิงำน โดยกำหนดให้ มีกำรประชุมเจ้ ำหน้ ำที่
ของสถำบัน
7. ผู้บริ หำรมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมที่มอบหมำยโดยใช้
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็ นรำยบุคคล

3.1 คำสัง่ กำรมอบหมำยภำระงำนตำม
โครงสร้ ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
3.2 คำสัง่ สำนักเสริมศึกษำและบริกำร
สังคม ที่ 10 / 2554 เรื่ อง แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลตัว
บ่งชี ้คุณภำพ ประจำปี กำรศึกษำ 2553
3.3 คำสัง่ สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม
เรื่ องแต่งตังคณะกรรมกำรเพื
้
่อพัฒนำแผน
ยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน
3.4 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี งบประมำณ 2554
3.5 รำยงำนกำรประชุมเจ้ ำหน้ ำที่สำนัก
3.6ตัวอย่ำง แบบประเมินผลตัวชี ้วัดผลงำน
รำยบุคลำกร

4. ผู้ บริ หำรสนั บสนุ นให้ บุคลำกรในสถำบั นมี ส่วนร่ วมในกำร
บริหำรจัดกำร ให้ อำนำจในกำรตัดสินใจแก่ บุคลำกรตำมควำม
เหมำะสม
1. ผู้บ ริ ห ำรมี ก ำรมอบหมำยให้ บุค ลำกรมี ส่ว นร่ ว มในกำรบริ ห ำร 4.1 คำสัง่ ต่ำงๆของสำนักที่เกี่ยวข้ อง
จัดกำร โดยมีคำสัง่ แต่งตังและมอบอ
้
ำนำจให้ บคุ ลำกรรับผิดชอบงำน
ตำมภำระงำนที่ได้ รับมอบหมำย
2. ผู้บริ หำรมีกำรแต่งตังให้
้ บุคลำกรเป็ นกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของสำนัก
ดังนี ้
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2.1 คณะกรรมกำรประจำสำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม
2.2 คณะกรรมกำรรั บ ข้ อร้ องเรี ย นเกี่ ยวกับกำรบริ หำรภำยใน
หน่วยงำน
2.3 คณะกรรมกำรประเมินผลและพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
บุคลำกร
2.4 คณะกรรมกำรร่ำงระเบียบของสถำบัน
2.5 คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดโครงกำรพัฒนำและสัมมนำทำง
วิชำกำรแก่บคุ ลำกร
2.6 คณะกรรมกำรเพื่อพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน
2.7 คณะกรรมกำรวิเครำะห์ และวำงแผนควำมต้ องกำรในกำรใช้
ทรัพยำกรภำยในและภำยนอกสถำบันร่วมกัน
2.8 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
2.9 คณะกรรมกำรเพื่อจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
2.10 คณะกรรมกำรโครงกำรบริกำรสังคม
2.11 คณะกรรมกำรจัดทำดัชนีชี ้วัดผลงำน (KPI) ระดับบุคคล
2.12 คณะกรรมกำรจัดทำสมรรถนะของบุคลำกร
2.13 คณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสถำบัน
2.14 คณะกรรมกำรดำเนินงำนคล้ ำยวันสถำปนำสถำบัน
3. มีต้ รู ับฟั งควำมคิดเห็นและกล่องรับข้ อร้ องเรี ยน
4. ส่ ง บุ ค ลำกรร่ ว มเป็ นคณะอนุ ก รรมกำรคัด เลื อ กบุค ลำกรดี เ ด่ น
ประจำปี
5. ส่งบุคลำกรเข้ ำร่วมเป็ นคณะกรรมกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสำนัก
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ผู้ บริ หำรถ่ ำยทอดควำมรู้ และส่ งเสริ มพัฒนำผู้ ร่วมงำน
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เพื่อให้ สำมำรถทำงำนบรรลุ วั ตถุป ระสงค์ ข องสถำบันเต็ม ตำม
ศักยภำพ
ผู้บริ หำรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และส่งเสริ มพัฒนำผู้ร่วมงำนเพื่อให้
สำมำรถทำงำนบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถำบัน โดยสำนักได้ ดำเนินกำร
กำหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บัติง ำนประจ ำปี 2553 ตำมโครงกำรจัด กำร
ควำมรู้ ได้ แก่ กำรให้ ควำมรู้ กับบุคลำกรเรื่ องกำรจัดงำนวันสถำปนำ
สำนัก กำรเรี ยนรู้ขนตอนกำรพิ
ั้
มพ์ซองจดหมำยระบบเครื อข่ำยภำยใน
(Workgroup) Folder/km และกำรเรี ยนรู้เรื่ องขันตอนกำรท
้
ำใบรับรอง
นอกจำกนี ผ้ ้ ูบ ริ ห ำรมี น โยบำยในกำรส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน ให้
บุคลำกรของสำนักได้ มีโอกำสศึกษำหำควำมรู้ เพิ่มเติมรวมทัง้ พัฒนำ
ทักษะเพื่อให้ สำมำรถทำงำนบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถำบัน ดังนี ้
1. สำนักจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรประจำปี
2. กำหนดให้ บุคลำกรได้ พัฒ นำควำมรู้ และทักษะที่ ตรงกับหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมงต่อปี โดยนำมำเป็ นตัวชีว้ ัด
ผลงำนรำยบุคคลสำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกร
3. จัดสวัสดิกำรให้ บุคลำกรได้ มีโอกำสเพิ่มพูนควำมรู้ ในรู ปของทุน
สนับสนุนกำรศึกษำ ปี ละไม่เกิน 2 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ
3,000 บำท และสวัสดิกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมรู้ หรื อเพิ่มทักษะ
ของบุคลำกร รำยละไม่เกิน 2,000 บำทต่อปี
4. กำรจัดทำคูม่ ือปฏิบตั งิ ำนของงำนคลังและพัสดุ เรื่ อง
กำรเบิกจ่ำยงบโครงกำรบริกำรสังคม
5. กำรจัดทำคูม่ ือพนักงำน
6. ผู้บริ หำรสนับสนุนให้ มีกำรประชุมกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของสำนัก
เพื่อให้ กรรมกำรได้ ทำหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำย ซึ่งกำรประชุมถื อ
เป็ นกำรถ่ำยทอดกระบวนกำรเรี ยนรู้งำนของผู้ร่วมงำนหรื อผู้ร่วมประชุม
เพื่ อ ให้ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรตำมภำรกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถำบัน

5.1 เอกสำรขันตอนกำรจั
้
ดงำนวันสถำปนำ
สำนัก
5.2 เอกสำรขันตอนกำรพิ
้
มพ์ซองจดหมำย
ระบบเครื อข่ำยภำยใน (Workgroup)
Folder/km )
5.3 เอกสำรขันตอนกำรท
้
ำใบรับรอง
5.4 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรประจำปี 2554
5.5 แบบประเมินผลตัวชี ้วัดผลงำน
รำยบุคคล
5.6. รำยชื่อบุคลำกรที่ได้ รับกำรพัฒนำ
5.7 ระเบียบมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ วำ่
ด้ วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินของ
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม พ.ศ.
2554
5.8 คูม่ ือปฏิบตั งิ ำน
5.9 คูม่ ือพนักงำน
5.10โครงกำรจัดกำรควำมรู้
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6. ผู้ บริ หำรบริ หำรงำนด้ วยหลั กธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึง
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ประโยชน์ ของสถำบันและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ผู้บริหำรใช้ หลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร ในกำรบริหำรงำนดังนี ้
6.1 หลักประสิทธิผล
ผู้บ ริ ห ำรก ำหนดนโยบำยกำรบริ ห ำรส ำนัก และน ำไปสู่ก ำร
ปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมด้ ว ยกำรจัด ประชุ ม เพื่ อ ท ำแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิ บัติ ง ำนของสถำบัน ประจ ำปี โดยผ่ำ นควำมเห็ น ชอบของ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ทัง้ นี ผ้ ้ ูบ ริ ห ำรได้ มี ก ำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรประจำสำนักและต่อมหำวิทยำลัยเป็ นรำย
ไตรมำส โดยมีผลกำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
6.2 หลักประสิทธิภำพ
ผู้บ ริ ห ำรมี น โยบำยและสนับ สนุน งบประมำณให้ ส ำนัก น ำ
เทคโนโลยี ม ำใช้ ใ นกำรบริ ห ำรงำน ลดต้ น ทุน ลดก ำลัง คน และ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของประชำชน
1. มีกำรใช้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกำรเรี ยนรู้
2. มี ก ำรใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ เผยแพร่ ค วำมรู้ ทำง
INTERNET
3. มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ ในงำนด้ ำนกำรประชำสัมพันธ์
4. มีกำรนำโปรแกรมสำเร็ จรู ปต่ำงๆมำใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำน
เช่ น โปรแกรมบัญ ชี โปรแกรมฐำนข้ อมู ล บุ ค ลำกร
โปรแกรมฐำนข้ อมูลวิทยำกร โปรแกรมคลังข้ อมูลเพื่อใช้
เก็บฐำนข้ อมูลบุคคลและหน่วยงำนต่ำงๆ
5. กำรนำระบบ เครื อข่ำยภำยใน(Workgroup) มำใช้ ในกำร
บริหำรงำนภำยในสำนัก
6.3 หลักกำรตอบสนอง
1. ส ำนักมี คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ทำหน้ ำที่ กำหนด
นโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนัก
2. สำนักมี กำรปรั บปรุ ง และพัฒ นำหลักสูตรให้ ไ ด้ ม ำตรฐำน
สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของประชำชน
3. สำนักจัดให้ มีต้ รู ับฟั งควำมคิดเห็นจำกประชำชนและผู้มำใช้

6.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี 54
6.2 เอกสำรกำรรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร
บริกำรวิชำกำรรำยไตรมำส
6.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจำสำนัก
6.4สรุปข้ อเสนอแนะจำกแบบประเมินผล
กำรอบรมเพื่อพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร
กำรอบรมให้ ได้ มำตรฐำนและตรงกับควำม
ต้ องกำรของประชำชน
6.5 สรุปข้ อเสนอแนะตู้รับฟั งควำมคิดเห็น
จำกประชำชนเพื่อนำข้ อคิดเห็นไปปรับปรุง
และพัฒนำให้ ดียิ่งขึ ้น
6.6 สรุปข้ อเสนอแนะจำกแบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นของบุคลำกรที่พงึ พอใจต่อกำร
ปฏิบตั งิ ำนในหน่วยงำน
6.7 คำสัง่ แต่งตังและมอบหมำยกำร
้
ปฏิบตั งิ ำน
6.9 คำรับรองกำรปฏิบตั งิ ำนรำชกำร
6.10 คำสัง่ สำนักในกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนของสำนัก
6.11 เอกสำรระเบียบ คำสัง่ ประกำศต่ำงๆ
ของมหำวิทยำลัย และของสำนักที่ใช้ ในกำร
บริหำรสำนัก
6.12 เอกสำรรำยงำนกำรจัดกิจกรรมบริ กำร
สังคมร่วมกับเครื อข่ำย
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บริกำรเพื่อนำข้ อคิดเห็นไปปรับปรุงและพัฒนำให้ ดียิ่งขึ ้น
4. สำนักมีกำรจัดทำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของบุคลำกรที่
พึงพอใจต่อกำรปฏิบตั งิ ำนในหน่วยงำน
6.4 หลักภำระรับผิดชอบ
1. ผู้ บริ ห ำรมี ก ำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริ ห ำรงำนให้ กั บ
ผู้บ ริ หำรระดับ ต่ำ งๆไว้ อย่ำ งชัด เจน และมี ก ำรประเมิ น ผลงำนเป็ น
ระยะๆ
2. ผู้บริ หำรสำนักต้ องทำข้ อตกลงกับมหำวิทยำลัยเพื่อลงนำม
ในคำรับรองกำรปฏิบตั ิงำนให้ ได้ ตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลั ยกำหนด
โดยได้ รับคะแนนผลกำรปฏิบตั งิ ำน 4.90
6.5 หลักกำรโปร่ งใส
1. ผู้บริหำรใช้ กำรบริหำรงำนในรูปของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
2. มีกำรเปิ ดเผยและเผยแพร่ ข้อมูลของสำนัก ให้ ประชำชนได้
ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนัก
3. สำนักมีกำรรำยงำนผลงำนให้ ผ้ บู ริ หำรคณะกรรมกำรประจำ
สำนัก และมหำวิทยำลัยได้ ทรำบภำยในเวลำที่กำหนด
4. ผู้บริ หำรยึดหลักกำรบริ หำรงำนให้ เป็ นไปตำมระเบียบ คำสัง่
ประกำศ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของทำงรำชกำร
5. สำนักอยู่ภำยใต้ กำรตรวจสอบกำรบริ หำรงำนจำกสำนักงำน
ตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย
6.6 หลักกำรมีส่วนร่ วม
สำนักเปิ ดโอกำสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียและบุคคลภำยนอกได้ แสดง
ควำมคิดเห็น และมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรและพัฒนำสำนัก
1. มีตวั แทนจำกผู้ทรงคุณ วุฒิ ภำยนอก คณำจำรย์ ศิษย์ เก่ำ
และบุคลำกรของสำนักร่วมเป็ นกรรมกำรประจำสำนัก
2. แต่งตังให้
้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิภำยนอกร่วมเป็ นกรรมกำร
บริหำรกองทุนบริกำรสังคม
3. สำนักกำหนดให้ บุคลำกรมีส่วนร่ วมในกำรจัดทำแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำนประจำปี ของสำนัก
4. สำนักจัดให้ มีต้ รู ับฟั งควำมคิดเห็นจำกประชำชนและผู้มำใช้
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6.13 คำสัง่ แต่งตังคณะกรรมกำรประเมิ
้
น
และพิจำรณำควำมชอบ
6.14 ประกำศหลักเกณฑ์กำรประเมิน ผล
และพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
ข้ ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และ
พนักงำนเงินรำยได้ ของหน่วยงำน
6.15 ประกำศสำนักว่ำด้ วยวิธีกำรสรรหำ
ค่ำจ้ ำง และกำรเลื่อนค่ำจ้ ำงพนักงำนเงิน
รำยได้ ของสำนัก
6.16 รำยงำนกำรประชุมประชำคมตำม
กระบวนกำรสรรหำผู้อำนวยกำรสำนัก
6.17 รำยงำนประจำปี 2553
6.18 รำยงำนกำรประชุมเจ้ ำหน้ ำที่สำนัก
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บริกำรเพื่อนำข้ อคิดเห็นไปปรับปรุงและพัฒนำให้ ดียิ่งขึ ้น
5. สำนักมีกำรจัดทำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของบุคลำกรที่
พึงพอใจต่อกำรปฏิบตั งิ ำนในหน่วยงำน
6. ส ำนัก มี ก ำรด ำเนิ น งำนตำมโครงกำรกำรใช้ ท รั พ ยำกร
ภำยในและภำยนอกสถำบันร่วมกัน
7. สำนักจัดกิจกรรมบริกำรสังคมร่วมกับเครื อข่ำย
6.7 หลักกระจำยอำนำจ
1. ส ำนัก มี คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ทำหน้ ำ ที่ ก ำหนด
นโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนัก
2. ผู้บ ริ ห ำรแต่ง ตัง้ คณะกรรมกำรชุด ต่ำ งๆปฏิ บัติ ง ำนตำม
ภำรกิจที่ได้ รับมอบหมำย
3. ผู้ บริ ห ำรมี ก ำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริ ห ำรงำนให้ กั บ
ผู้บริหำรระดับต่ำงๆไว้ อย่ำงชัดเจน
6.8 หลักนิตธิ รรม
1. ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำรงำนให้ เป็ นไปตำมระเบียบ คำสัง่
ประกำศ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของทำงรำชกำร นอกจำกนี ้ได้ มีกำร
แต่ง ตัง้ คณะกรรมกำรร่ ำ งระเบี ย บฯ เพื่ อ มำพิ จ ำรณำแก้ ไ ขระเบี ย บ
คำสัง่ ข้ อบังคับต่ำงๆให้ เกิดควำมถูกต้ องเที่ยงธรรม และเหมำะสมกับ
ยุคสมัย
2.ผู้บริ หำรนำผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมตัวชี ้วัดผลงำนรำยบุคคล
มำเป็ นส่ ว นหนึ่ง ในกำรพิ จ ำรณำควำมดี ค วำมชอบ และจัด ท ำเป็ น
ประกำศหลักเกณฑ์กำรประเมินผลและพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
ข้ ำรำชกำร พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลัย และพนัก งำนเงิ น รำยได้ ข อง
หน่ ว ยงำน โดยกำรประเมิ น ผลจะอยู่ ใ นรู ป ของคณะกรรมกำร
ประเมินผล
6.9 หลักควำมเสมอภำค
1. สำนักมีกำรจัดทำประกำศว่ำด้ วยวิธีกำรสรรหำ ค่ำจ้ ำง และ
เลื่ อ นค่ ำ จ้ ำงพนัก งำนเงิ น รำยได้ ข องสถำบัน โดยให้ เที ย บเท่ ำ กั บ
ข้ ำรำชกำรพลเรื อนในสถำบันอุดมศึกษำ สำหรับกระบวนกำรสรรหำ
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และกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำจ้ ำงดำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรตำมที่
สำนักแต่งตัง้
2. ประชำชนที่ เ ข้ ำร่ วมกิ จ กรรมบริ ก ำรวิช ำกำรแก่สัง คมของ
สำนักสำมำรถเข้ ำร่วมได้ โดยไม่จำกัด เพศ อำยุ เชื ้อชำติ ศำสนำ และ
วุฒิกำรศึกษำ
6.10 หลักมุ่งเน้ นฉันทำมติ
1. สำนักมีกำรสำรวจควำมคิดเห็นและประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับ บริ กำรในรู ป แบบต่ำงๆ และนำผลกำรประเมิ น หรื อผลกำร
ประชุมมำร่วมกำหนดแนวทำงเพื่อกำรบริหำร และพัฒนำสำนัก
2. สำนักให้ บุคลำกรมีส่วนร่ วมในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตั งิ ำนประจำปี ของสำนัก
3. สำนักจัดให้ มีกำรประชุมเจ้ ำหน้ ำที่ของสำนัก
7. สภำสถำบั น ประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรงำนของสถำบั นและ
ผู้บริ หำรนำผลกำรประเมินไปปรั บปรุ งกำรบริ หำรงำนอย่ ำงเป็ น
รู ปธรรม
1. คณะกรรมกำรประจำสถำบันติดตำมกำรบริ หำรงำนของ
ผู้บริ หำรโดยให้ ผ้ ูบริ หำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ คณะกรรมกำร
ประจำสำนักได้ ทรำบทุกรำยไตรมำส และเมื่อสิ ้นปี งบประมำณจะต้ อง
สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนของส ำนัก รำยงำนผลกำรประเมิ น ตนเอง
ประจ ำปี รำยงำนผลกำรปฏิ บัติ ง ำนตำมตัว ชี ว้ ั ด ที่ กพร.ก ำหนด
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ลงนำมไว้
กับมหำวิทยำลัย และจัดทำรำยงำนสถำนะกำรเงิน งบกำไร-ขำดทุน
ของส ำนัก รำยงำนให้ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก ได้ ท รำบและ
พิจำรณำให้ ข้อเสนอ แนะเพื่อเป็ นแนวทำงกำรบริหำรงำนสำนัก
2. ผู้บริ หำรส ำนักน ำข้ อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำ
สำนัก ประชำชนที่เข้ ำมำมีส่วนร่ วม ศิษย์เก่ำ และบุคลำกรของสำนัก
รวมทัง้ รวบรวมปั ญหำและอุปสรรคในกำรทำงำนมำประชุม วำงแผน
เพื่อจัดทำเป็ นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำนประจำปี ของสำนัก
3. มหำวิทยำลัยโดยสภำมหำวิทยำลัยกำหนดให้ มีกำร

เอกสำรอ้ ำงอิง

7.1 คำสัง่ แต่งตังคณะกรรมกำรประจ
้
ำสำนัก
7.2 บทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรประจำ
สำนัก
7.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจำสำนัก
7.4 แผนกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินงำนของ
สำนัก
7.5 ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้บริหำร

51

ผลกำรดำเนินงำน
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรทุกรอบ 1 ปี 6 เดือนของวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ ง โดยประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนในรู ปของ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรมหำวิทยำลัยซึ่ง
แต่งตังโดยสภำมหำวิ
้
ทยำลัย

เอกสำรอ้ ำงอิง

5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

4 ข้ อ

7 ข้ อ

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ตัวบ่ งชีส้ กอ.7.2 : กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรี ยนรู้
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 ข้ อ

4 ข้ อ

5 ข้ อ

4. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน 5 ข้ อโดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
เอกสำรอ้ ำงอิง
1. มีกำรกำหนดประเด็นควำมรู้ และเป้ำหมำยของกำรจัดกำร
ควำมรู้ ที่ ส อดคล้ องกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ของสถำบั น อย่ ำ งน้ อย
ครอบคลุมพันธกิจของหน่ วยงำน
1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
สำนักได้ มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี
ประจำปี 2554
2554 โดยในแผนมี ก ำรก ำหนดโครงกำรจัด กำรควำมรู้ ขึน้ และ
1.2 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ประจำปี 2554
มอบหมำยให้ ฝ่ำยฝึ กอบรมและบริกำรวิชำกำรเป็ นผู้รับผิดชอบซึ่งได้ มี
กำรก ำหนดประเด็ น ควำมรู้ ที่ จ ะด ำเนิ น กำรคื อ เทคนิ ค กำรแก้ ไข
ปั ญหำที่เกิดขึ ้นระหว่ำงกำรจัดฝึ กอบรม
2. กำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้ และทักษะ
ตำมพันธกิจของหน่ วยงำนอย่ ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ ท่ ี
กำหนดในข้ อ1

2.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี 2554
กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้ และทักษะคือบุคลำกรใน
2.2 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ประจำปี 2554
ฝึ กอบรมและบริกำรวิชำกำรและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ส ำนัก ได้ มี ก ำรก ำหนดประเด็ น ควำมรู้ ที่ จ ะถ่ ำ ยทอดและได้
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ผลกำรดำเนินงำน
3. มีกำรแบ่ งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จำกควำมรู้ ทักษะของผู้
มีประสบกำรณ์ ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้ นหำแนวปฏิบัติท่ ีดี
ตำมประเด็นควำมรู้ ท่ ี กำหนดในข้ อ 1 และเผยแพร่ ไปสู่
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่กำหนด
ฝ่ ำยฝึ กอบรมและบริกำรวิชำกำรของสำนักได้ มีกำรประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในประเด็น เรื่ องเทคนิคกำรแก้ ไขปั ญหำที่เกิดขึ ้น

เอกสำรอ้ ำงอิง

3.1 รำยงำนกำรประชุมของฝ่ ำยฝึ กอบรม
และบริกำรวิชำกำร

ระหว่ำงกำรจัดฝึ กอบรม โดยในฝ่ ำยฝึ กอบรมได้ มีกำรระบุปัญหำที่
เกิดขึ ้นและเสนอแนวทำงแก้ ไขปั ญหำในประเด็นต่ำงๆ
4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ ตำมประเด็นควำมรู้ ท่ ีกำหนดในข้ อ 1
ทัง้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ งเรี ยนรู้ อ่ ืนๆ ที่เป็ นแนวปฏิบัติท่ ี
ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ ำงเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมำเป็ น
ลำยลักษณ์ อักษร (explicit knowledge)
4.1 เอกสำรเผยแพร่ เรื่ องเทคนิคกำรแก้ ไข
ฝ่ ำยฝึ กอบรมได้ รวบรวมปั ญหำที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงกำรจัด
ปั ญหำที่เกิดขึ ้นระหว่ำงกำรจัดฝึ กอบรม
อบรมและแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำต่ำงๆจำกกำรประชุมในฝ่ ำยฯ 4.2 Dum หน้ ำจอระบบเครื อข่ำยภำยใน
มำจัดทำเป็ นรูปเล่มและแจกจ่ำยให้ บคุ คลำกรในฝ่ ำยฝึ กอบรมและผู้ (Workgroup) Folder/km
ที่เกี่ยวข้ องได้ รับรู้รวมทังมี
้ กำรเผยแพร่ในระบบเครื อข่ำยภำยใน
(Workgroup) Folder/km ของสำนัก
5.มี ก ำรน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรจั ด กำรควำมรู้ ในปี กำรศึ ก ษำ
ปั จจุ บั น หรื อ ปี กำรศึ ก ษำที่ ผ่ ำนมำที่ เ ป็ นลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร
(explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบกำรณ์ ตรง (tacit knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบัติท่ ีดีมำ
ปรับใช้ ในกำรปฏิบัตงิ ำนจริง

5.1 รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรทำงำนของ
บุคลำกรในสำนักได้ นำควำมรู้ ที่ได้ จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปี บุคลำกรจำกกำรจัดกำรควำมรู้
กำรศึกษำที่ผำ่ นมำในเรื่ องต่ำงๆ เช่น ขันตอนกำรจั
้
ดทำใบรับรอง ,
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ผลกำรดำเนินงำน
กำรกำจัดไวรั สTD,กำรจัดพิม พ์ซ องจดหมำยในระบบ LAN และ

เอกสำรอ้ ำงอิง

เทคนิคกำรแก้ ไขปั ญหำในระหว่ำงกำรจัดอบรม มำเป็ นแนวทำงใน
ปฏิบตั งิ ำน ทำให้ งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น และทำให้ ผ้ รู ับกำรอบรม
พึงพอใจในกำรบริกำรของสำนัก
5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

3 ข้ อ

5 ข้ อ

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ตัวบ่ งชีส้ กอ.7.3 : ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 ข้ อ

4 ข้ อ

5 ข้ อ

4. ผลกำรดำเนินงำน : ใช้ ผลกำรดำเนินงำนจำกมหำวิทยำลัย
ผลกำรดำเนินงำน
1.มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan)
2. มี ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรและกำรตัดสิ นใจตำม
พันธกิจของสถำบัน โดยอย่ ำงน้ อยต้ องครอบคลุมกำรจัดกำร
เรี ยนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และ
สำมำรถนำไปใช้ ในกำรดำเนิน งำนประกันคุณภำพ
3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสำรสนเทศ
4. มี ก ำรน ำผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ระบบ
สำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
5. มีกำรส่ งข้ อมูลผ่ ำนระบบเครื อข่ ำยของหน่ วยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้ องตำมที่กำหนด

เอกสำรอ้ ำงอิง
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5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย

-

N/A

-

-

คะแนนประเมิน
ตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

3 ข้ อ

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
1 . ตัวบ่ งชีส้ กอ. 7.4 : ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรให้ คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 หรื อ 4 ข้ อ

5 ข้ อ

6 ข้ อ

4. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน 6 ข้ อ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
1. มีกำรแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรหรื อคณะทำงำนบริหำรควำม
เสี่ยง โดยมีผ้ ูบริ หำรระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของสถำบันร่ วมเป็ นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำน

เอกสำรอ้ ำงอิง

สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสังคมมีกำรแต่งตังกรรมกำร
้
1. คำสัง่ สำนักฯที่ 8/2554 เรื่ องแต่งตัง้
กรรมกำรเพื่อจัดวำงระบบกำรควบคุม
8/2554 โดยมี ผ้ ูอ ำนวยกำรส ำนัก เป็ นประธำนคณะกรรมกำร ภำยในของหน่วยงำน
หัวหน้ ำศูนย์และหัวหน้ ำงำนเป็ นคณะกรรมกำร เพื่อทำหน้ ำที่
เพื่อจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ตำมคำสั่งที่

ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งภำยใน
หน่วยงำน
2. มีกำรวิเครำะห์ และระบุควำมเสี่ยง และปั จจัยที่ก่อให้ เกิด
ควำมเสี่ยงอย่ ำงน้ อย 3 ด้ ำน ตำมบริบทของสถำบัน
คณะกรรมกำรเพื่ อ จั ด วำงระบบควบคุ ม ภำยในของ
หน่ ว ยงำนได้ มี ก ำรประชุ ม วิ เ ครำะห์ แ ละระบุ ปั จจั ย เสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อ กำรบรรลุเ ป้ ำหมำยในกำรบริ ห ำรงำน
ใน
ปี งบประมำณ 2553 สำนักได้ ทำกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
มีผลต่อกำรบริ หำรงำนและจัดลำดับควำมสำคัญของปั จจัยเสี่ยงที่
เกิดขึ ้น

2.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
จัดวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน
2.2 รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์
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โดยพบควำมเสี่ยงที่เกิดขัน้ จำนวน 4 ด้ ำนดังนี ้
1. ควำมเสี่ยงด้ ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1.1 มีกำรยกเลิกโครงกำรฝึ กอบรมสัมมนำที่ไม่สำมำรถจัด
ได้ ตำมแผนที่กำหนด
1.2 มีกำรแข่งขันในกำรจัดโครงกำรฝึ กอบรมสัมมนำทัง้
ภำยในและภำยนอก มธ.
1.3 ขำดกำรบริ กำรเชิงรุกไปยังกลุม่ เป้ำหมำย
2. ควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์
2.1 บุคลำกรมีควำมเข้ ำใจไม่ตรงกันในวิสยั ทัศน์คำ่ นิยม
และแผนงำน
3. ควำมเสี่ยงด้ ำนบุคลำกร
3.1 กำรกระทำของบุคลำกรในสำนักที่ทำให้ ถกู วิจำรณ์
ในทำงลบ
4. ควำมเสี่ยงจำกปั จจัยภำยนอก
4.1 ไม่ได้ รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนหรื อองค์กรต่ำงๆที่
ส ำนั ก ขอ คว ำม ส นั บ ส นุ น ทั ง้ ใ นเรื่ อง สถำ นที่ หรื อ
งบประมำณ ทำให้ ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด

เอกสำรอ้ ำงอิง

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและ
จัดลำดับควำมเสี่ยงที่ได้ จำกกำรวิเครำะห์ ใน ข้ อ 2
คณะกรรมกำรเพื่ อ จั ด วำงระบบควบคุ ม ภำยในของ
หน่ ว ยงำนได้ มี ก ำรประชุ ม วิ เ ครำะห์ แ ละระบุ ปั จจั ย เสี่ ย งที่ มี 3.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
ผลกระทบต่อ กำรบรรลุเ ป้ ำหมำยในกำรบริ ห ำรงำน โดยมี ก ำร จัดวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน
ประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำม
เสี่ยงที่เกิดขึ ้น
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เอกสำรอ้ ำงอิง
4. มีกำรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง
และดำเนินกำรตำมแผน
สำนักฯได้ ทำแผนบริ หำรควำมเสี่ยงประจำปี งบประมำณ
4.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
2553 โดยได้ กำหนดกิจกรรมกำรควบคุมหรื อป้องกันหรื อลดควำม จัดวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน
เสี่ยง ระยะเวลำที่ดำเนินกำร และกำหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละ
4.2 รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
กิจกรรมของปั จจัยเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
และรำยงำนต่ อ สภำสถำบั น เพื่ อ พิ จ ำรณำอย่ ำ งน้ อยปี ละ
1 ครัง้
คณะกรรมกำรเพื่ อ จัด วำงระบบกำรควบคุม ภำยในของ 5.1 บันทึกสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
หน่วยงำนได้ ตดิ ตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและได้ บริหำรควำมเสี่ยงของคณะกรรมกำรเพื่อ
จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของ
มี ก ำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งต่อ
หน่วยงำนต่อผู้อำนวยกำรสำนักฯ
ผู้อำนวยกำรสำนักและนำเสนอต่อมหำวิทยำลัย
5.2 รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลระบบ
กำรควบคุมภำยในต่อประธำน
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรจัด
วำงระบบควบคุมภำยในของ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
6. มีกำรนำผลกำรประเมิน และข้ อเสนอแนะจำกสภำสถำบัน
ไปใช้ ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงในรอบปี ถัดไป

6.1 บันทึกสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงของคณะกรรมกำรเพื่อ
หน่วยงำนได้ นำผลกำรประเมิน และข้ อเสนอแนะมำปรับปรุ งและ จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนต่อผู้อำนวยกำรสำนักฯ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในปี งบประมำณ 2554
6.2 รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลระบบ
กำรควบคุมภำยในต่อประธำน
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรจัด
วำงระบบควบคุมภำยในของ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
คณะกรรมกำรเพื่ อ จัด วำงระบบกำรควบคุม ภำยในของ
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5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

3 ข้ อ

6 ข้ อ

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ตัวบ่ งชีส้ มศ.13 : กำรปฏิบัตติ ำมบทบำทหน้ ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี:้ ผลผลิต
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
ใช้ คำ่ คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำสถำบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5)
4. ผลกำรดำเนินงำน :
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสังคมไม่มีผลกำรประเมินผู้บริ หำร
ในปี 2553 เนื่ อ งจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร.ก ำพล รุ จิ วิ ช ชญ์
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก เสริ ม ศึ ก ษำและบริ ก ำรสั ง คม ด ำรงต ำแหน่ ง
ผู้อำนวยกำรสำนัก ตังแต่
้ วันที่ 15 พฤษภำคม 2552- 30 พฤศจิกำยน
2553 จึงไม่ถึงรอบกำรประเมินตำมประกำศของมหำวิทยำลัย เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้บริ หำร

เอกสำรอ้ ำงอิง

5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
-

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

4 คะแนน

-

-

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ตัวบ่ งชีม้ ธ.11 : ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี:้ กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

1 ข้ อ

2 ข้ อ

3 หรื อ 4 ข้ อ

5 หรื อ 6 ข้ อ

7 ข้ อ

4. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน 7. ข้ อโดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
1.มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่
มีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิงประจักษ์
สำนักฯ มีกำรจัดโครงสร้ ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของ
สำนักให้ ส อดคล้ องกับแผนกำรดำเนินงำนของส ำนัก พร้ อมทัง้
กำหนดหน้ ำที่ ควำมรั บผิ ดชอบของงำนแต่ล ะงำนให้ เกิ ดควำม
ชัดเจน และมอบหมำยงำนให้ เป็ นไปตำมโครงสร้ ำงกำรแบ่งส่วน
งำน รวมทัง้ จัดทำหน้ ำที่ควำมรับผิ ดชอบของบุคลำกรแต่ละคน
(Job description)
ส ำนัก ฯ มี ก ำรวำงแผนอัต รำก ำลัง โดยจัด ท ำค ำขอตัง้
อัตรำกำลังเพิ่มใหม่ในปี งบประมำณ 2554 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ควำมจำเป็ นตำมภำระงำนของสำนัก และโครงสร้ ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำรของสำนัก โดยสถำบันได้ มีกำรวำงแผนเตรี ยมบุคลำกร
เพื่ อให้ ส ำมำรถมำทดแทนบุคลำกรที่ จ ะต้ องเกษี ยณอำยุในอี ก
5-10 ปี ข้ ำงหน้ ำ
. สำนักมีกำรวำงแผนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลที่เป็ นกำร
ส่งเสริ มสมรรถนะในกำรปฏิ บตั ิงำนโดยได้ กำหนดไว้ ในแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี ของสำนัก ได้ แก่ โครงกำรจัดทำ
แผนพัฒ นำบุค ลำกร โครงกำรจัด ท ำสมรรถนะของบุค ลำกร

เอกสำรอ้ ำงอิง

1.1 โครงสร้ ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร
1.2 ภำระหน้ ำที่ของบุคลำกรตำมโครงสร้ ำง
งำน
1.3 คำขอตังอั
้ ตรำกำลัง
1.4 แผนอัตรำกำลัง
1.5 แผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ง ำน
ประจำปี 2554
1.6 โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
1.7 แบบฟอร์ มกำรแจ้ งควำมประสงค์ขอ
เข้ ำรับกำรอบรมของบุคลำกร
1.8 ข้ อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้ รับกำร
พัฒนำ
1.9 งบประมำณรำยจ่ ำ ยจำกรำยได้
หน่วยงำน ในกำรเข้ ำรับกำรอบรม
1.10 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน(KPI)
รำยบุคคล
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โครงกำรจัดทำดัชนีชี ว้ ัดผลงำน (KPI) บุคลำกร โครงกำรจัดทำ
คูม่ ือปฏิบตั งิ ำน และโครงกำรจัดกำรควำมรู้
สำนักฯมี นโยบำยให้ บุคลำกรของส ำนักทุกคนได้ มี โอกำส
พัฒนำควำมรู้ และทักษะในกำรทำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลที่สูงขึ ้น โดยสำนักได้ จัดสรรงบประมำณให้ บุคลำกร
ทุกคนได้ มีโอกำสเพิ่มพูนควำมรู้ อย่ำงน้ อยคนละ 12 ชัว่ โมง โดย
ได้ กำหนดให้ กำรพัฒนำควำมรู้ เป็ นตัวชี ้วัดผลงำนรำยบุคคลของ
บุคลำกรทุกคน สำหรับโครงกำรที่บคุ ลำกรเสนอขอมำนันจะต้
้
อง
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับชัน้ ซึ่งจะเป็ น
กำรพิจำรณำกลั่นกรองของผู้บงั คับบัญชำว่ำโครงกำรนันจะต้
้
อง
เป็ นประโยชน์ตอ่ บุคลำกรและหน่วยงำน
สำนักมี กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรของสำนักโดย
จัดให้ มีกำรอบรมสัมมนำประจำปี ๆละ 1 ครัง้ โดยจะจัดให้ มีกำร
อบรมในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กรและทีมงำนใน
ภำพรวม และจัดให้ มีกำรศึกษำดูงำนให้ แก่บุคลำกรของส ำนัก
โดยสำนักดำเนินกำรหำ Training needs ของบุคลำกรหรื อ
ประเมินจำกปั ญหำหรื ออุปสรรคในกำรทำงำน หรื อข้ อเสนอแนะ
หรื อข้ อคิดเห็นจำกที่ประชุม โดยใช้ กำรฝึ กอบรมมำให้ ควำมรู้ แก่
บุคลำกร รวมทังได้
้ จดั เตรี ยมงบประมำณเพื่อกำรนี ้ไว้ เป็ นประจำ
ทุกปี
2.มี ก ำรบริ ห ำรและกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ให้
เป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
สำนักมีระบบกลไกในกำรบริ หำรและพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้ เป็ นไปตำมแผนที่กำหนดผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆดังนี ้
1. มีกำรบริ หำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยกำร
ส่งเสริมคนดี คนเก่ง และผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้
มีโอกำสก้ ำวหน้ ำในหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบโดยสำนักได้ แต่งตังให้
้
เป็ นหัวหน้ ำงำน

เอกสำรอ้ ำงอิง

2.1 คำสัง่ แต่งตังหั
้ วหน้ ำงำน/หัวหน้ ำฝ่ ำย
2.2 โครงสร้ ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ
หน่วยงำน และรำยละเอียดของภำระหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบของบุคลำกร
2.3 ประกำศ ก.พ.อ.เรื่ องหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรของ
ข้ ำรำชกำรพลเรื อนในสถำบันอุดมศึกษำ
พ.ศ. 2553
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2. มี แ นวทำงกำรบริ ห ำรงำนบุค ลำกรสำยสนับ สนุน ของ
สำนักที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำน
กำรกำหนดตำแหน่ง และกำรดำรงตำแหน่งที่สูงขึ ้นของบุคลำกร
ตำมระบบบริ ห ำรงำนบุ ค คลใหม่ โดยส ำนั ก ถื อ ปฏิ บัติ ต ำม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบตั ิตำมที่มหำวิทยำลัยและ
ก.พ.อ.กำหนด
3. มีกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลที่
เป็ นกำรส่งเสริ มสมรรถนะในกำรปฏิบตั ิงำนตำมที่ได้ กำหนดไว้ ใน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงำนประจำปี 2553 ของสำนัก ได้ แก่
โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร โครงกำรจัดทำสมรรถนะของ
บุคลำกร โครงกำรจัดทำดัชนีชี ้วัดผลงำน(KPI)บุคลำกร โครงกำร
จัดทำคูม่ ือปฏิบตั งิ ำน และโครงกำรจัดกำรควำมรู้
4. มีแนวทำงกำรบริหำรบุคลำกรสำยสนับสนุน ดังนี ้ สำนักมี
ระบบกำรสรรหำบุคลำกรของสำนัก สำนักมีระบบกำรประเมินผล
กำรทดลองปฏิ บัติ ร ำชกำร มี ก ำรปฐมนิ เ ทศและมอบคู่ มื อ
พนักงำนให้ แก่บุคลำกรบรรจุใหม่ซึ่งจะมี ข้อมูลที่เกี่ ยวกับข้ อมูล
พื ้นฐำนของสำนัก สัญญำกำรจ้ ำงงำน กำรทลองปฏิบตั ิ งำน กำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิง ำน ค่ำจ้ ำง เงินเดือน กำรลำ สวัสดิกำร
และผลประโยชน์ จรรยำบรรณของบุคลำกร ระเบียบวินัยและ
โทษทำงวินยั กำรอุทธรณ์ ร้ องทุกข์
5. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรปี ละ 2 ครัง้
โดยกำรจัดทำประกำศหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และแจ้ งให้ บุคลำกรทุกคนได้ ทรำบ สำหรับในปี 2553 สำนักได้
จัดทำดัชนีชีว้ ดั ผลงำน (KPI) ของบุคลำกรในแต่ละตำแหน่งโดย
จะนำดัช นี ชี ว้ ัดผลงำนมำใช้ เ พื่ อประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนของ
บุค ลำกรในปี งบประมำณ 2554 และ ในกำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกร ส ำนั ก จะแต่ ง ตั ง้ คณะ กรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนขึ ้นมำ 1 ชุด
6. สนับสนุนให้ บคุ ลำกรเข้ ำร่วมประชุมและฝึ กอบรมในเรื่ อง
ที่มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนของสำนักงำนอธิกำรบดีจดั ประชุม

เอกสำรอ้ ำงอิง
2.4 ประกำศ ก.พ.อ. เรื่ องมำตรฐำนกำร
กำหนดระดับตำแหน่งและกำรแต่งตัง้
ข้ ำรำชกำรพลเรื อนในสถำบัน อุดมศึกษำให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ ้น พ.ศ. 2553
2.5 ประกำศ ก.พ.อ. เรื่ อง มำตรฐำนกำร
จำแนกตำแหน่งข้ ำรำชกำรพลเรื อนใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2552 2.6 ระเบียบ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ วำ่ ด้ วยกำรบริหำร
บุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2549
2.7ประกำศมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน
มหำวิทยำลัยเพื่อปรับค่ำจ้ ำงให้ สงู ขึ ้น
2.8 คูม่ ือพนักงำน
2.9 ประกำศว่ำด้ วยวิธีกำรสรรหำ ค่ำจ้ ำง
และกำรเลื่อนค่ำจ้ ำงพนักงำนเงินรำยได้ ของ
สำนัก
2.10 คำสัง่ แต่งตังคณะกรรมกำรประเมิ
้
นผล
กำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกร และกำร
ประเมินผลเพื่อต่อสัญญำจ้ ำง
2.11 แบบประเมินผลตัวชี ้วัดรำยบุคคล
(KPI)
2.12 หนังสือส่งตัวบุคลำกรเข้ ำร่วมกำร
ประชุมและกำรอบรมสัมมนำกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทังภำยในและภำยนอก
้
มหำวิทยำลัย
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หรื ออบรมในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิงำนของส่วนงำนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้ องและต้ องนำไปปฏิบตั ิในกำรทำงำนของตน โดยสนับสนุน
ให้ บุ ค ลำกรที่ เ กี่ ย วข้ องเข้ ำร่ ว มประชุ ม และเข้ ำอบรม อย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
3.มี สวัสดิกำรเสริ ม สร้ ำ งสุ ขภำพที่ดี และสร้ ำงขวัญและ

เอกสำรอ้ ำงอิง

กำลังใจให้ บุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถทำงำนได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
ผู้บ ริ ห ำรตระหนัก ถึง ควำมส ำคัญ ในกำรสร้ ำงขวัญ และ
กำลังใจให้ แก่บุคลำกรของสถำบันจึงได้ ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไข
ระเบียบมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และอัตรำ
กำรจ่ำยเงิ นของส ำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสัง คมใหม่ ซึ่ง ใน
ระเบี ย บเหล่ำ นี จ้ ะมี ก ำรจ่ ำ ยค่ำ ตอบแทนและให้ ส วัส ดิก ำรแก่
บุคลำกรของสำนักในหลำยรู ปแบบ และเป็ นกำรให้ สวัสดิกำรแก่
บุคลำกรของสำนักที่ได้ รับเพิ่มเติมจำกที่ได้ รับจำกมหำวิทยำลัย
ได้ แ ก่ กำรช่ว ยเหลื อ ค่ำ ครองชี พ กำรรั ก ษำพยำบำลและกำร
ประกันสุขภำพ กำรประกันชี วิต กำรเป็ นเจ้ ำภำพงำนศพ กำร
เยี่ยมไข้ กรณี เจ็บป่ วย กำรช่วยเหลือค่ำเครื่ องแบบและอุปกรณ์
กำรเรี ยนของบุตร กำรให้ ทุนสนับสนุนกำรศึกษำของบุคลำกร
ส ำนัก กำรให้ ค่ำ ชุด ท ำงำนแก่ บุค ลำกรส ำนัก กำรช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัวเจ้ ำหน้ ำที่ที่เสียชีวิต กำรช่วยเหลือเจ้ ำหน้ ำที่ที่ประสบ
ภัยธรรมชำติ
นอกจำกนี ส้ ำนัก ได้ พิ จ ำรณำให้ ค่ำ ตอบแทนแก่ บุค ลำกร
สำนัก เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำนและเป็ น
กำรสนับสนุนบุคลำกรที่มีศกั ยภำพสูง ซึง่ สำมำรถจำแนกได้ ดงั นี ้
1. ค่ำสมนำคุณแก่บุคคลที่ได้ รับมอบหมำยให้ ทำหน้ ำที่
บริ หำรในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร หัวหน้ ำฝ่ ำย และหัวหน้ ำ
งำน
2. ค่ ำ ตอบแทนพิ เ ศษแก่ เ จ้ ำหน้ ำที่ ส ำนัก ที่ มี ผ ลกำร
ประเมินประสิทธิ ภำพกำรปฏิบตั ิงำนตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำก
สำนักในระดับดี ทังคุ
้ ณภำพและปริมำณ

3.1 ระเบียบมหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ ว่ำ
ด้ วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินของ
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม พ.ศ.
2554
3.2 ระเบียบมหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ ว่ำ
ด้ วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนพิเศษแก่เจ้ ำหน้ ำที่ของสำนักฯ
พ.ศ. 2552
3.3 ระเบียบมหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ ว่ำ
ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ และอั ต รำกำรจ่ ำ ยเงิ น
สมนำคุณผู้ทำหน้ ำที่บริ หำรของสำนักเสริ ม
ศึกษำและบริกำรสังคม พ.ศ.2549
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4.มี ระบบกำรติด ตำมให้ บุ ค ลำกรสำยสนั บสนุ นนำควำมรู้
และทั ก ษะที่ ไ ด้ จ ำกกำรพั ฒ นำมำใช้ ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่
เกี่ยวข้ อง
สำนักมอบหมำยให้ หวั หน้ ำงำนติดตำมผู้ใต้ บงั คับบัญชำ
ของตน กรณีที่สำนักส่งบุคลำกรไปเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะใน
กำรทำงำนเพื่อนำมำปรับใช้ ในกำรปฏิบตั งิ ำน

เอกสำรอ้ ำงอิง

4.1 คำสัง่ แต่งตังหั
้ วหน้ ำงำนและคำสัง่ กำร
มอบหมำยหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของ
หัวหน้ ำงำน
4.2 แบบรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล
บุคลำกรในกำรนำควำมรู้และทักษะมำใช้ ใน
กำรปฏิบตั งิ ำน

5.มี ก ำรให้ ค วำมรู้ ด้ ำ นจรรยำบรรณอำจำรย์ และบุ คลำกร
สำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ บุคลำกรสำยสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ
ส ำนัก ด ำเนิ น กำรจัด ท ำคู่มื อ พนัก งำนขึ น้ เพื่ อ มอบให้ แก่
บุคลำกรทุกคนใช้ เ ป็ นคู่มื อในกำรปฏิ บัติง ำนของส ำนัก โดยมี
เนื ้อหำสำระสำคัญเกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐำนของสำนัก สัญญำจ้ ำง
กำรปฏิ บัติ ง ำน กำรทดลองปฏิ บัติ ง ำน กำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบตั ิงำน ค่ำจ้ ำงเงินเดือน กำรลำ สวัสดิกำรและผลประโยชน์
จรรยำบรรณของบุคลำกร ระเบียบวินัยและโทษทำงวินัย กำร
อุทธรณ์ร้องทุกข์ โดยเฉพำะบุคลำกรใหม่ของสถำบันในวันที่มำ
รำยงำนตัว จะได้ รั บ กำรปฐมนิ เ ทศ แนะน ำตัว และมอบคู่มื อ
พนักงำนให้ 1 เล่ม และติดประกำศจรรยำบรรณภำยนำนัก
สำนักมอบหมำยให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชำตำมล ำดับชัน้ ทำหน้ ำ ที่
กำกับดูแลควบคุมให้ บคุ ลำกรของสถำบันถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำม
จรรยำบรรณของบุค ลำกรอย่ำ งเคร่ ง ครั ด นอกจำกนี ผ้ ้ ูบ ริ ห ำร
สำมำรถให้ ค วำมรู้ ท ำควำมเข้ ำ ใจ หรื อ สอดแทรกประเด็ น ที่
เกี่ ยวกับจรรยำบรรณของบุคลำกรในกำรประชุมเจ้ ำหน้ ำที่สำนัก
ตำมโอกำส
6.มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำร

5.1 คูม่ ือพนักงำน
5.2 คำสัง่ แต่งตังหั
้ วหน้ ำงำนและคำสัง่ กำร
มอบหมำยหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของ
หัวหน้ ำงำน
5.3 คำสัง่ แต่งตังหั
้ วหน้ ำงำน ให้ เป็ น
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำน
ของบุคลำกร กำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ และกำรประเมินเพื่อต่อสัญญำ
จ้ ำง

พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
สำนักมีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนกำรบริ หำรและ
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนโดยมีกำรดำเนินกำร ดังนี ้

6.1 ตัวอย่ำงแบบประเมินผลตัวชี ้วัด
รำยบุคคล (KPI)
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1. มี กำรติดตำมและประเมิ นผลควำมส ำเร็ จ ของแผนกำร
บริ ห ำรและกำรพัฒ นำบุค ลำกรสำยสนับ สนุน โดยส ำนัก ได้
กำหนดให้ บุคลำกรทุกคนต้ องเพิ่มพูนควำมรู้ และทักษะที่ตรงกับ
หน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบอย่ำงน้ อยคนละ 12 ชั่วโมง เป็ นตัวชี ว้ ัด
ผลงำนของบุคลำกรเป็ นรำยบุคคล
2. กำหนดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกรปี
ละ 2 ครัง้ โดยทำงสำนักจัดทำประกำศหลักเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบตั ิงำน และแจ้ งให้ บุคลำกรทุกคนได้ ทรำบ สำหรับในปี
2553 สำนักได้ จดั ทำดัชนี ชีว้ ดั ผลงำน (KPI) ของบุคลำกรในแต่
ละตำแหน่งและกำหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะตำมสำยงำน
ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อนำมำใช้ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของบุคลำกรในปี งบประมำณ 2554 และ ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกร ส ำนั ก จะแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนขึ ้นมำ 1 ชุด
3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อ
กำรบริหำรงำนของสำนัก
4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อ
สวัสดิกำรของสำนัก

เอกสำรอ้ ำงอิง
6.2 ตัวอย่ำงแบบประเมินสมรรถนะ
รำยบุคคล
6.3 ประกำศหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำน
6.4 คำสัง่ แต่งตังคณะกรรมกำรประเมิ
้
นผล
กำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรทุกระดับ ในกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบประจำปี
6.5 แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรบริหำรงำนของสำนัก
6.6 แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อสวัสดิกำรของสำนัก

7.มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรั บปรุ งแผนหรื อปรั บปรุ งกำร
บริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
1. ส ำนั ก จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม เพื่ อ จั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิ บัติง ำนประจ ำปี โดยวิ เ ครำะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปั ญหำ
อุปสรรค และวิเครำะห์ผลกระทบจำกสภำวะแวดล้ อมทังภำยใน
้
และภำยนอกที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนของสำนัก และนำผลกำร
ประชุม ไปกำหนดเป็ นแผนกลยุทธ์ และแผนกำรปฏิ บตั ิง ำนของ
สำนัก
2. สำนักนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำร
บริหำรงำนของสำนัก พร้ อมข้ อเสนอแนะ แนวทำงในกำรปรับปรุง
พัฒนำเสนอต่อผู้บริหำร

7.1 เอกสำรแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี งบประมำณ 2554
7.2 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรบริหำรงำนสำนัก และสรุป
แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อ
สวัสดิกำรของสำนัก
7.3 ระเบียบมหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ ว่ำ
ด้ วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินของ
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม พ.ศ.
2554
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3. ส ำนัก น ำผลกำรประเมิ น ควำมพึง พอใจของบุค ลำกรต่อ
สวัสดิกำรของสำนักไปดำเนินกำรแก้ ไขระเบียบว่ำด้ วยหลักเกณฑ์
และอัตรำกำรจ่ำยเงินของสำนักเสริมศึกษำและบริ กำรสังคม พ.ศ.
2548

เอกสำรอ้ ำงอิง

5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

4 ข้ อ

7 ข้ อ

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. ตัวบ่ งชีม้ ธ.12: มีระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนบุคลำกร
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

มีกำรดำเนินกำร 1 มีกำรดำเนินกำร 2
ข้ อ

ข้ อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร มีกำดำเนินกำร

ข้ อ

4 ข้ อ

ครบทุกข้ อ

4. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน 5 ข้ อโดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
1. มีระบบกำรประเมินผลของกำรปฏิบัตงิ ำนบุคลำกร

เอกสำรอ้ ำงอิง

ในกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิง ำนบุคลำกร ส ำนักฯได้ จัดทำ 1.1 ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ประกำศหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของบุคลำกร เพื่อ
ประกอบกำรพิจ ำรณำควำมดีควำมชอบในกำรเลื่ อนขัน้ เงิ นเดือ น 1.2 ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร พ.ศ.
ประจ ำปี โดยในรอบกำรประเมินเลื่อนเงิ นเดือน 1 เมษำยน 2554
2553
สำนักได้ จดั ทำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรใหม่ และมี ก ำรแต่ง ตัง้ คณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำร 1.3 ค ำ สั่ ง แ ต่ ง ตั ้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ปฏิบตั งิ ำน
2.แจ้ งให้ บุคลำกรรับทรำบเกณฑ์ กำรประเมินอย่ ำงเป็ นทำงกำร
สำนักฯจัดทำหนังสือเวียนให้ บคุ ลำกรทุกคนได้ ทรำบ
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน

2.1 หนังสือเวียนแจ้ งประกำศหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
พ.ศ. 2553

3. กำรดำเนินกำรตำมระบบ
ค ำสั่ ง แต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำร
สำนักฯได้ แต่งตังคณะกรรมกำรประเมิ
้
นผลกำรปฏิบตั ิงำน และ 3.1
จัดท ำหนัง สื อ เวี ยนแจ้ ง ให้ บุค ลำกรจัดส่ง ผลงำนเพื่ อ ประกอบกำร ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
3.2หนัง สื อ เวี ย นแจ้ ง ให้ บุค ลำกรจัด ส่ ง
พิจำณำเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนในรอบกำรประเมิน เพื่อเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
ผลงำนเพื่อประกอบกำรพิ จ ำรณำเลื่อน
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เอกสำรอ้ ำงอิง
1 ตุล ำคม 2553 และในรอบกำรประเมิ นเพื่ อเลื่ อนเงิ นเดือ น ขันเงิ
้ นเดือน ณ 1 ตุลำคม 2553
1 เมษำยน 2554 สำนักฯใช้ หลักเกณฑ์กำรประเมินใหม่โดยกำหนด 3.3 แบบฟอร์ มประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงำน(KPI)
รำยกำรประเมินหรื อองค์ประกอบร่ วม 2 ประเภทคือ 1.ผลสัมฤทธิ์
3.4 แบบฟอร์ มกำรประเมินสมรรถนะ
ของงำนในหน้ ำที่ๆได้ รับมอบหมำย 2.พฤติกรรมในกำรปฏิบตั ิรำชกำร
3.5 เอกสำรประกำศผลกำรพิจำรณำ
ของบุคลำกรตำมสมรรถนะที่กำหนด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ โดย ควำมดีควำมชอบของข้ ำรำชกำร
กำหนดให้ คณะกรรมกำรซึ่งแต่งตังจำกหั
้
วหน้ ำงำนจำกฝ่ ำยต่ำงๆมำ พนักงำน มธ. และพนักงำนเงินรำยได้
3.6 แบบฟอร์ มกำรแจ้ งผลกำรประเมิน
เป็ นผู้พิจำณำผลกำรปฏิบตั งิ ำน
รำยบุคคล
หลัง จำกประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติง ำนเสร็ จ สิ น้ ส ำนัก ได้ จัด ท ำ
ประกำศผลกำรประเมินงำนให้ ผ้ รู ับกำรประเมินผลได้ ทรำบ และใน
รอบกำรประเมิน 1 เมษำยน 2554 สำนักได้ มอบให้ หวั หน้ ำงำนเป็ น
ผู้แจ้ งผลกำรประเมินเป็ นรำยบุคคล
4. กำรประเมินผลระบบประเมิน
ส ำนั ก ฯจั ด ท ำแบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจในระบบกำร 4.1 ตัวอย่ำงแบบสอบถำม
ประเมินผลและเกณฑ์ที่ใช้ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้ 4.2 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจใน
ระบบกำรประเมินผล
บุคคลำกรแสดงควำมคิดเห็น
5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
ส ำนัก ได้ น ำผลกำรประเมิ น ระบบประเมิ น มำพิ จ ำรณำและ

5.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข โดยในปี 2554 ส ำนั ก ได้ มี ก ำรประเมิ น ผลกำร ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ปฏิ บัติง ำนของบุคลำกรแบบใหม่โดยกำหนดรำยกำรประเมินหรื อ
องค์ประกอบร่วม 2 ประเภทคือ
1.ผลสัมฤทธิ์ของงำนในหน้ ำที่ๆได้ รับมอบหมำย
2.พฤติกรรมในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของบุคลำกรตำมสมรรถนะที่
กำหนด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ โดยกำหนดให้ คณะกรรมกำรซึ่ง
แต่ ง ตัง้ จำกหัว หน้ ำงำนจำกฝ่ ำยต่ ำ งๆมำเป็ นผู้ พิ จ ำณำ ผลกำร
ปฏิบตั งิ ำน
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5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

3 ข้ อ

5 ข้ อ

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 8.1 : ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

1 ข้ อ

2 หรื อ 3 ข้ อ

4 หรื อ 5 ข้ อ

6 ข้ อ

7 ข้ อ

4. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน.7 ข้ อโดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
ผลกำรดำเนินงำน
1. มีแผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงินที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์

เอกสำรอ้ ำงอิง

ของสถำบัน
สำนักมีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้ องกับ
ยุทธศำสตร์ ของสำนักให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำยซึง่
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของสำนักมีกำรดำเนินกำรดังนี ้
1. กำหนดแผนงบประมำณให้ สอดคล้ องกับยุทธศำสตร์
ของสำนัก และของมหำวิทยำลัย
2. มีกำรวำงแผนกำรจัดหำรำยได้ ให้ สอดคล้ องกับรำยจ่ำยตำม
งบประมำณโดยไม่ติดขัด และสำมำรถนำเงินไปลงทุนเพื่อนำ
ผลประโยชน์ที่ได้ รับกลับสูส่ ำนักอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สำนักมีกำรจัดทำรำยงำนรับจริง - จ่ำยจริง เป็ นรำยไตรมำส
โดยเสนอให้ กบั กองแผนงำน มธ. และยังเป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
จัดทำแผนงบประมำณของหน่วยงำนในปี งบประมำณต่อไป

1.1 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1.2 งบประมำณประจำปี 2553 ของสำนัก
1.3 รำยงำนรับจริง – จ่ำยจริ งของสำนัก
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ผลกำรดำเนินงำน
2. มีแนวทำงจัดหำทรั พยำกรทำงด้ ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์
กำรจั ด สรร
และกำรวำงแผนกำรใช้ เงิ น อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
สำนักมีแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรด้ ำน
กำรเงิน แผนกำรจัดสรรและมีกำรวำงแผนกำรใช้ จ่ำยเงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกสำนักมีงบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้
ของหน่วยงำนของสำนัก นอกเหนือจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน
ดังนันจึ
้ งจำเป็ นต้ องมีกำรกำหนดแนวทำงในกำรจัดหำทรัพยำกร
ทำงกำรเงิ น เพื่ อ จะได้ มี เ งิ น งบประมำณใช้ ไ ด้ เ พี ย งพอ ซึ่ ง
แหล่งที่มำของรำยได้ สำนักมำจำก
1.งบประมำณแผ่นดิน
2.รำยได้ จำกเงินอุดหนุนของมหำวิทยำลัย
3.รำยได้ จำกเงินลงทุน
4.รำยได้ จำกโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม
ซึ่ ง ใ น ก ำ ร ห ำ ร ำ ย ไ ด้ เ ห ล่ ำ นั น้ ส ำ นั ก ไ ด้ แ ต่ ง ตั ง้
คณะกรรมกำรโครงกำรบริ กำรสังคมมำวำงแผนกำรดำเนินงำน
โดยให้ สอดคล้ องกับเป้ำหมำยตำมภำรกิจของสำนัก สำหรับใน
กำรจัด สรรงบประมำณของหน่ว ยงำนประจ ำปี งบประมำณ
2553 จะเป็ นไปตำมสัดส่ว นของงำนตำมภำรกิ จ แผนงำน
โครงกำรที่เหมำะสม โดยกำหนดไว้ ในแผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน
ของสำนัก เพื่อให้ กำรบริหำรงำนงบประมำณกำรเงินตอบสนอง
ภำรกิจหลัก โดยมีระบบกำรบริ หำรที่มีประสิทธิ ภำพ โปร่ งใส
และตรวจสอบได้

เอกสำรอ้ ำงอิง

2.1 คำขอตังโครงกำรบริ
้
กำรสังคม ประจำปี
งบประมำณ 2553
2.2 คำสัง่ แต่งตังคณะกรรมกำรโครงกำร
้
บริกำรสังคม
2.3 รำยงำนรับจริง - จ่ำยจริง
2.4 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
2.5 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจำ
สำนัก ครัง้ ที่ 1/2553 วันที่ 27/4/2553
2.6 กำรกำหนดวงเงินและกำรวำงแผนกำร
ใช้ เงินตำมงวดเงินงบประมำณแผ่นดิน
ประจำปี 2553

3. มีงบประมำณประจำปี ที่สอดคล้ องกับแผนปฏิบัติกำรใน
แต่ ละพันธกิจและกำรพัฒนำสถำบันและบุคลำกร
ส ำนัก มี ก ำรจัด ท ำแผนงบประมำณที่ ส อดคล้ องกั บ
แผนกำรด ำเนิ น งำนตำมพั น ธกิ จ รวมทั ง้ มี ก ำรจั ด สรร
งบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้ ของหน่วยงำนในกำรกำรพัฒนำ
สถำบัน และกำรพัฒนำบุคลำกรประจำปี งบประมำณ 2553

3.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ประจำปี งบประมำณ 2553
3.2 งบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้
หน่วยงำน ประจำปี งบประมำณ 2553
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ผลกำรดำเนินงำน
4. มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ ำงเป็ นระบบ และ
รำยงำนต่ อสภำสถำบันอย่ ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้
สำนักมีกำรรำยงำนกำรรับจริง – จ่ำยจริง เป็ นรำยไตร
มำส และรำยงำนงบกำรเงิน ณ วันสิ ้นปี งบประมำณ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร

เอกสำรอ้ ำงอิง
4.1 งบกำรเงินซึง่ ประกอบไปด้ วยงบสรุป
รำยได้ ค่ำใช้ จำ่ ยและงบดุล ทังรำยไตรมำส
้
และรำยปี

5.

มี ก ำรน ำข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น ไปใช้ ใ นกำรวิ เ ครำะห์ 5.1 รำยงำนกำรประชุมกรรมกำรประจำ
ค่ ำใช้ จ่ ำย และวิเ ครำะห์ สถำนะทำงกำรเงินและควำม สำนัก ครัง้ ที่ 1/2553 วันที่ 27/4/2553
5.2 สรุปงบรำยได้ -ค่ำใช้ จำ่ ยและงบดุล
มั่นคงของสถำบันอย่ ำงต่ อเนื่อง
ประจำปี
มีกำรนำเสนองบประมำณรำยจ่ำยจำกรำยได้ หน่วยงำน
5.3 รำยงำนกำรลงทุนเปิ ดบัญชีเงินฝำก
ต่อ คณะกรรมกำรประจำสำนักเพื่อให้ ทรำบถึง กำรดำเนินงำน
ประจำธนำคำรพำณิชย์
ของส ำนัก เพื่ อ วิ เ ครำะห์ ส ถำนะทำงกำรเงิ น ของส ำนัก อย่ ำ ง
5.4 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ต่อเนื่อง
5.5 แบบฟอร์ ม 8.1-1-4
6. มีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ทำหน้ ำที่
ตรวจ ติด ตำมกำรใช้ เ งิน ให้ เ ป็ นไปตำมระเบี ย บและ
กฎเกณฑ์ ท่ สี ถำบันกำหนด
สำนักได้ รับกำรตรวจสอบกำรใช้ เงินให้ เป็ นไปตำมระเบียบ 6.1 ระเบียบมหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ ที่วำ่
และกฎเกณฑ์ตำ่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องจำกสำนักตรวจสอบภำยในของ ด้ วยกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2539 หมวด 5 ข้ อ 30
7. ผู้ บริ หำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้ เงินให้ เป็ นไป
ตำมเป้ำหมำย และนำข้ อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้
ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ
มีกำรรำยงำนรำยรับจริ ง -รำยจ่ำยจริ ง ของงบประมำณ
รำยจ่ ำ ย จำกรำยได้ หน่ ว ยงำนและยอดเงิ น คงเหลื อ เสนอ
ผู้บริ หำร และคณะกรรมกำรประจำสำนัก เพื่อพิจำรณำกำรรับ
จริ ง –

จ่ ำ ยจริ ง และเพื่ อ วำงแผนกำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไข

7.1 รำยงำนรับจริง จ่ำยจริง ปี งบประมำณ
2553
7.2 รำยงำนยอดงบประมำณแผ่นดิน
คงเหลือ
7.3 งบสรุปรำยได้ ค่ำใช้ จำ่ ยและงบดุล
ประจำปี งบประมำณ 2553
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ผลกำรดำเนินงำน
เอกสำรอ้ ำงอิง
กำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของสำนักและเพื่อกำรวำงแผนกำร 7.4 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำน
ใช้ จ่ำยงบประมำณให้ สอดคล้ องกับเป้ำหมำยตำมภำรกิจของ ประจำปี 2554
7.5 กำรขออนุมตั เิ พิ่มเติมงบประมำณ
สำนักอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปี งบประมำณ 2554
7.6 คำขอตังงบประมำณรำยจ่
้
ำยของสำนัก
ประจำปี 2554
7.7 แบบฟอร์ ม 8.1-1-4

5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

4 ข้ อ

7 ข้ อ

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและและกลไกกำรประกันคุณภำพ
1. ตัวบ่ งชีส้ กอ. 9.1 : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
2. ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนกำร
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

มีกำรดำเนินกำร

1 ข้ อ

2 หรื อ 3 ข้ อ

4 หรื อ 5 หรื อ 6 ข้ อ

7 หรื อ 8 ข้ อ

9 ข้ อ

4. ผลกำรดำเนินงำน : มีผลกำรดำเนินงำน 9 ข้ อโดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1.

ผลกำรดำเนินงำน
มี ระบบและกลไกกำรประกั นคุ ณภำพกำรศึ ก ษำภำยในที่

เอกสำรอ้ ำงอิง

เหมำะสมและสอดคล้ องกับ พันธกิ จและพัฒนำกำรของสถำบั น
ตัง้ แต่ ระดับภำควิชำหรื อหน่ วยงำนเทียบเท่ ำ และดำเนินกำรตำม
ระบบที่กำหนด
สำนักฯได้ มี กำรกำหนดผู้รับผิ ดชอบในกำรดำเนินกำรประกัน 1.1 โครงสร้ ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ
คุณ ภำพกำรศึก ษำ โดยมอบหมำยให้ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ กำร สำนักฯ
1.2 คำสัง่ สำนักเสริมศึกษำและบริกำร
วิชำกำร เป็ นผู้บริ หำรที่ รับผิ ดชอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำใน
สังคม ที่ 31/2553 เรื่ องกำรแต่งตัง้
หน่วยงำน โดยมี หน่วยประกันคุณ ภำพ ของส ำนักเป็ นหน่วยงำนที่
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ดำเนินกำรในเรื่ องดังกล่ำว และได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรประกั
้
น 1.3 คำสัง่ สำนักฯที่ 10 / 2554 เรื่ อง
คุ ณ ภำพของหน่ ว ยงำนที่ ป ระกอบด้ วยผู้ อ ำนวยกำรเป็ นประธำน แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลตัวบ่งชี ้คุณภำพ ประจำปี
เจ้ ำหน้ ำที่ๆเกี่ยวข้ อง และบุคคลภำยนอกที่มำจำกผู้เข้ ำรับกำรอบรมของ กำรศึกษำ2553
1.4 คูม่ ือประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนัก
โดยคณะกรรมกำรดัง กล่ ำ วมี บ ทบำทในกำรจัด ท ำรำยงำน สำนัก ประจำปี กำรศึกษำ2549 -2553
ประกันคุณภำพของหน่วยงำน กำหนดนโยบำย และให้ ข้อสังเกตและ
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ กำรด ำเนิ น กำรประกัน คุณ ภำพกำรศึก ษำของ
หน่วยงำนโดยมีกำรมอบหมำยตัวบ่งชีใ้ ห้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ตำมภำระงำนที่
รับผิดชอบเพื่อรำยงำนข้ อมูลตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพและสำนักฯ
ได้ มีกำรจัดทำคูม่ ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อเป็ นแนวทำงในกำร
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ด ำเนิ น กำรประกัน คุณ ภำพกำรศึก ษำ โดยได้ จัด ท ำคู่มื อ กำรประกัน

เอกสำรอ้ ำงอิง

คุณภำพกำรศึกษำของสำนักฯเล่มแรกในปี 2549 และได้ มีกำรปรับปรุง
ในปี

2550, 2551, 2552 ,และ 2553 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับกำร

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
2.

มีก ำรก ำหนดนโยบำยและให้ ควำมสำคัญเรื่ องกำรประกั น

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและ
ผู้บริหำรสูงสุดของสถำบัน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เสริ ม ศึก ษำและบริ ก ำรสัง คมมี ก ำรก ำหนด
นโยบำยในกำรประกัน คุณ ภำพที่ ชัด เจนไว้ ใ นนโยบำยและแผนกำร

2.1 นโยบำยและแผนกำรดำเนินงำนของ
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม

ดำเนินงำนของสำนัก
3. มีกำรกำหนดตัวบ่ งชีเ้ พิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ ของสถำบัน
สำนักฯได้ จัดทำกำรประกันคุณภำพตำมตัวบ่งชี ้ที่มหำวิทยำลัยฯ 3.1 ตัวบ่งชี ้เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของ
กำหนดจำนวน 12 ตัวบ่งชี ้ และ ได้ มีกำรกำหนดตัวบ่งชี ้คุณภำพอีก 4 ตัว สำนัก
3.2 คูม่ ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
บ่งชี ้ เพื่อสะท้ อนเอกลักษณ์ของสำนัก โดยสำนักฯได้ มีกำรจัดทำคู่มือ
ของสำนักฯ ประจำปี กำรศึกษำ 2553
กำรประกันคุณภำพ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรจัดเก็บข้ อมูลตำมตัวบ่งชี ้
คุณภำพของหน่วยงำน ซึ่งตัวบ่งชี ้และเกณฑ์คณ
ุ ภำพที่กำหนดเพิ่มเติม
ตำมภำรกิจหลัก ได้ แก่ ตัวบ่งชี ้ มธ.14 ,มธ.15, มธ.16 และ มธ.17 ดังนี ้
มธ.14 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
มธ.15 จ ำนวนโครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ สัง คมที่ จัด ร่ ว มกับ
เครื อข่ำยทัง้ ภำครัฐและเอกชน
มธ.16 ร้ อยละของผู้เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริ กำรวิชำกำรที่ไม่
เรี ยกเก็บ ค่ำธรรมเนียมต่อผู้เข้ ำรับกำรอบรมโครงกำรบริ กำรวิชำกำร
ทังหมด
้
มธ. 17 ร้ อยละของมูล ค่ำ ของกำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรที่ ไ ม่ เ ก็ บ
ค่ำธรรมเนียมต่อ กำไรสุทธิจำกกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร
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4. มีกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่

เอกสำรอ้ ำงอิง

ครบถ้ วน ประกอบด้ วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำรดำเนินงำน
และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดทำรำยงำนประจำปี ที่เป็ นรำยงำน
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ ำ พ เ ส น อ ต่ อ ส ภ ำ ส ถ ำ บั น แ ล ะ ส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมกำหนดเวลำ โดยเป็ นรำยงำนที่
มี ข้ อ มู ลครบถ้ ว นตำมที่สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ
กำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรนำผลกำรประเมิน
คุณภำพไปทำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน
หน่ ว ยประกั น คุ ณ ภำพของส ำนั ก ซึ่ ง เป็ นผู้ ดู แ ลกำรจั ด ท ำ
รำยงำนกำรประเมิ นตนเอง ได้ จัดทำแผนงำนกำรดำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำประจำปี 2553 ซึ่งแผนงำนดังกล่ำวจะประกอบด้ วย
กำรประชุม ชี แ้ จงเกี่ ย วกับ กำรจัด ท ำประกัน คุณ ภำพของส ำนัก กำร
ก ำหนดค่ำ เป้ ำหมำยของตัว บ่ง ชี ้ กำรมอบหมำยให้ มี ผ้ ูดูแ ลตัว บ่ง ชี ้
คุณภำพ และรำยงำนผลควำมคื บหน้ ำของตัวบ่งชี ้ โดยในปี กำรศึกษำ
2553 สำนักได้ ให้ ผ้ ดู แู ลตัวบ่งชี ้รำยงำนควำมคืบหน้ ำในระบบเครื อข่ำย
ภำยใน(Workgroup)โดยกำหนดไว้ ใน Folder/QA
สำนักได้ จดั ทำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจำปี กำรศึกษำ 2553
โดยรำยงำนผ่ำนระบบ CHE QA Online
สำนักฯได้ นำผลกำรประเมินคุณภำพ และข้ อเสนอแนะมำปรับปรุ ง
และดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะแต่ละตัวบ่งชี ้ เพื่อพัฒนำคุณภำพของ
สำนักและกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนให้ เกิดผลดียิ่งขึ ้น

4.1 แผนกำรด ำเนิ น งำนกำรประกั น
คุณภำพกำรศึกษำ ประจำปี 2553
4.2 ค ำสั่ง ส ำนัก ฯที่ 10 / 2554 เรื่ อ ง
แต่ง ตัง้ ผู้ดูแลตัวบ่ง ชี ค้ ุณภำพ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2553
4.3 รำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจำปี
กำรศึกษำ 2553 ในระบบ CHE QA
Online
4.4
สรุ ปผลกำรปรั บ ปรุ งตำม
ข้ อเสนอแนะของผลกำรประเมิ น ปี
กำรศึกษำ 2552

5. มีกำรนำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรั บปรุ ง
กำรทำงำน และส่ งผลให้ มีกำรพัฒนำผลกำรดำเนินงำนตำมตัว
บ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์ ทุกตัวบ่ งชี ้

5 . 1 ส รุ ป ผ ล ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง ต ำ ม
สำนักฯได้ นำข้ อเสนอแนะจำกกำรตรวจประกันคุณภำพประจำปี
ข้ อเสนอแนะของผลกำรประเมิ น ปี
กำรศึกษำ 2552 มำปรับปรุงกำรดำเนินงำน โดยในปี กำรศึกษำ 2553 นี ้
กำรศึกษำ 2552
สำนักได้ มีกำรดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะดังนี ้
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1.จัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
2.จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมอำชีพเพิ่มขึ ้น
3.จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็ นรูปธรรม
4.สร้ ำงเครื อข่ำยเพื่อดำเนินงำนประกันคุณภำพ

เอกสำรอ้ ำงอิง

6. มี ระบบสำรสนเทศที่ให้ ข้อมู ลสนั บสนุ นกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในครบทัง้ 9 องค์ ประกอบคุณภำพ
สำนัก มี ร ะบบเครื อ ข่ำ ยภำยใน(Workgroup)โดยก ำหนดใน 6.1 Dump หน้ ำจอ ระบบเครื อข่ำย
Folder/QA สำหรั บกำรรวบรวมข้ อมูล ด้ ำ นประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน(Workgroup)ใน Folder/QA
โดยเจ้ ำหน้ ำที่ๆดูแลงำนด้ ำนกำรประกันคุณภำพจะทำแบบฟอร์ มตำมตัว
บ่งชี ้คุณภำพสำหรับให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรำยงำนข้ อมูลในระบบเครื อข่ำย ครบ
ทุกองค์ประกอบเพื่อสะดวกในกำรรวบรวมทำรำยงำนประเมินตนเอง
7.

มี ส่ว นร่ วมของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ยในกำรประกั นคุ ณ ภำพ

กำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำ ผู้ใช้ บัณฑิต และผู้ใช้ บริ กำรตำม
พันธกิจของสถำบัน
ส ำนัก ฯ มี ก ำรแต่ง ตัง้ กรรมกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึก ษำของ 7.1 คำสัง่ สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำร
หน่วยงำน ตำมคำสัง่ ที่ 31/2553 โดยมีบคุ คลภำยนอกซึ่งเป็ นผู้ใช้ บริ กำร สั ง คม ที่ 31/2553 เรื่ องกำรแต่ ง ตั ง้
ในโครงกำรฝึ กอบรม มำร่ วมเป็ นกรรมกำร เพื่อทำหน้ ำที่ในกำรกำหนด คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7.2 รำยชื่อผู้รับกำรสัมภำษณ์ในกำร
ตัวบ่งชี ้เพิ่มเติม กำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวบ่งชี ้คุณภำพ และให้ คำปรึกษำ
ตรวจประกันคุณภำพ ประจำปี กำรศึกษำ
ในกำรจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง นอกจำกนี ้สำนักได้ เชิญผู้ใช้ บริ กำร
2552
ในโครงกำรฝึ กอบรมมำเป็ นผู้รั บ กำรสัม ภำษณ์ ใ นกำรตรวจประกัน 7.3 กล่องรับควำมคิดเห็น
คุณภำพประจำปี
7.4 dump หน้ ำweb board
ส ำนัก มี ช่ อ งทำงรั บ ควำมคิ ด เห็ น ของประชำชนและประชำชน 7.5 แบบประเมินผลกำรเข้ ำร่วมกิจกรรม
ผู้เข้ ำร่ วมกิจกรรมของสำนักผ่ำน 3 ช่องทำง คือ กล่องรับควำมคิดเห็น , ของสำนัก
web board และแบบประเมินผลกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมของสำนัก เพื่อ
นำมำปรับปรุงพัฒนำสำนักต่อไป
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ผลกำรดำเนินงำน
8. มี เครื อข่ ำยกำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ด้ ำนกำรประกั นคุ ณ ภำพ

เอกสำรอ้ ำงอิง

กำรศึกษำระหว่ ำงสถำบัน และมีกิจกรรมร่ วมกัน
สำนักฯได้ ทำควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ใน
กลุม่ สำนัก สถำบัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้ำนประกันคุณภำพโดย ในปี
กำรศึกษำ 2553 สำนักได้ จดั ประชุมเจ้ ำหน้ ำที่ๆรับผิดชอบด้ ำนประกัน
คุ ณ ภ ำ พ ร่ ว ม กั บ ส ถ ำ บั น วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ ำ แ ห่ ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และสถำบันทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประเด็นควำมรู้ในกำรทำรำยงำนประเมินตนเอง
สำนักได้ ส่งบุคลำกรเข้ ำร่วมกำรสัมมนำ QA – TU Forum เรื่ อง
กำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กำรด ำเนิ น กำรประกัน คุณ ภำพกำรศึก ษำ ปี
กำรศึก ษำ 2553 ที่ จัดโดยงำนประกันคุณ ภำพของมหำวิทยำลัยเพื่ อ
ร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กันทัง้ กำรดำเนินงำน ปั ญหำ อุปสรรค แนว
ทำงแก้ ไ ขและแนวปฏิ บัติที่ดี ด้ ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำซึ่ง มี
หน่วยงำนต่ำงๆเข้ ำร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

8.1 รำยงำนกำรประชุมเจ้ ำหน้ ำที่ๆ
รับผิดชอบด้ ำนประกันคุณภำพ
8.2 เอกสำรกำรสัมมนำ QA – TU
Forum เรื่ อง กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กำร
ดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2553

9. มีแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีหรืองำนวิจัยด้ ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ที่หน่ วยงำนพัฒนำขึน้

และเผยแพร่ ให้ หน่ วยงำนอื่ นสำมำรถ

นำไปใช้ ประโยชน์
สำนักเสริ มศึกษำและบริ กำรสังคม มีกำรรำยงำนผลกำรประกัน 9.1 รำยงำนประจำปี 2553 ของสำนัก
คุณ ภำพภำยในต่อหน่ว ยงำนที่ เ กี่ ยวข้ อ งและสำธำรณชน โดยส ำนัก 9.2 www.icess.tu.ac.th
จัดพิมพ์ผลกำรตรวจสอบกำรประกันคุณภำพภำยในประจำปี กำรศึกษำ
2552 ในรำยงำนประจำปี 2553 ของสำนัก และนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสำนัก
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5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

5 ข้ อ

9 ข้ อ

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
1. ตัวบ่ งชีส้ มศ.15 : ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรั บรองโดยต้ นสังกัด
2. ชนิดของตัวบ่ งชี:้ ผลผลิต
3. เกณฑ์ กำรประเมิน :
ใช้ คะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในโดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน (เฉพำะตัว
บ่ งชีข้ องสกอ.คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
4. ผลกำรดำเนินงำน :
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักได้ มีกำรประเมินคุณภำพภำยใน เฉพำะตัวบ่งชี ้ของ สกอ.
จำนวน 6 ตัว ได้ แก่
สกอ. 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน ผลกำรประเมินเท่ำกับ 5 คะแนน
สกอ. 7.1 ภำวะผู้นำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน ผล
กำรประเมินเท่ำกับ 5 คะแนน
สกอ. 7.2 มีกำรพัฒนำสถำบันสูอ่ งค์กำรเรี ยนรู้ ผลกำรประเมินเท่ำกับ 5
คะแนน
สกอ. 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง ผลกำรประเมินเท่ำกับ 5 คะแนน
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ ผลกำรประเมินเท่ำกับ
5 คะแนน
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน ผลกำรประเมิน
เท่ำกับ 5 คะแนน
ดังนัน้ คะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน
= 5+5+5+5+5+5
6
= 5 คะแนน

เอกสำรอ้ำงอิง
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5. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปี ที่ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

-

N/A

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร
-

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

-

6. ผลกำรประเมินตนเอง ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

3.75 คะแนน

5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

7. ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553
เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

คะแนนประเมินจำก
กรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย
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บทที่3
สรุปผลกำรประเมิน
และทิศทำงกำรพัฒนำ
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1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพ
จำกผลกำรดำเนินงำนข้ ำงต้ น สำมำรถสรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพตำมรำยงำนตัวเลขในตำรำงที่
ส 1, ส 2, ส 3 , ส 4 และ ส 5 ซึ่งเป็ นผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี ้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ตำม
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ตำมมุมมองด้ ำนบริหำรจัดกำร และตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ ดังนี ้
1. ตำรำง ส 1 สรุปผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี ้ มหำวิทยำลัยกำหนดให้ สำนักรับผิดชอบตัวบ่งชี ้
จำนวน 16 ตัวบ่งชี ้ โดยตัวบ่งชี ้ที่ 7.3 สำนักไม่มีผลกำรประเมินตนเองโดยใช้ ผลกำรประเมินจำกมหำวิทยำลัย
และตัวบ่งชี ้สมศ.13 สำนักไม่มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนเนื่องจำกผู้อำนวยกำรสำนักดำรงตำแหน่งไม่ครบ
วำระจึง ไม่ถึง รอบกำรประเมิ นตำมประกำศของมหำวิทยำลัย เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธี กำรประเมิ นผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำร ดังนันส
้ ำนักจึงมีกำรประเมินตัวบ่งชี เ้ พียง 14 ตัวบ่งชี ้ ผลกำรประเมินพบว่ำสำนักมี
คะแนน ทุกตัวบ่งชี ้เท่ำกับ 5 คะแนน
2. ตำรำง ส 2 สรุ ปผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพ มหำวิทยำลัยกำหนดให้ สำนัก
รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ 5 องค์ประกอบ ผลกำรประเมินพบว่ำสำนักมีคะแนน เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ำกับ 5
คะแนน
3. ตำรำง ส 3 สรุปกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ผลกำรประเมินสำนักมีคะแนน เฉลี่ย
รวมทุกตัวบ่งชี ้ของทุกมำตรฐำน เท่ำกับ 5 คะแนน
4. ตำรำง ส 4 สรุปกำรประเมินตำมมุมมองด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร ผลกำรประเมินสำนักมีคะแนน
เฉลี่ยมุมมองด้ ำนบริหำรจัดกำรทุกมุมมอง เท่ำกับ 5 คะแนน
5. ตำรำง ส 5 สรุ ปกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ ผลกำรประเมินสำนักมีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ของทุกมำตรฐำน เท่ำกับ 5 คะแนน
รำยละเอียดสรุปผลกำรประเมินปรำกฏในตำรำง ที่ ส 1 ,ส 2, ส 3, ส 4 และ ส 5
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2. จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ
สำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม ได้ วิเครำะห์จดุ แข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรดำเนินกำร
จุดแข็ง
1. สำนักฯ มีกำรจัดตังคณะกรรมกำรเพื
้
่อพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน
2. สำนักฯ มีกำรวิเครำะห์องค์กรโดย (SWOT – Analysis) และนำผลกำรวิเครำะห์ มำใช้ ในกำรกำหนด
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำนของสำนัก
3. บุคลำกรมีสว่ นร่วมในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ ำนประจำปี
4. มีกำรติดตำมและดำเนินกำรตำมแผนงำนครบทุกแผน ซึ่งนโยบำยและแผนกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
สอดคล้ องกับแผนงำนและนโยบำยของมหำวิทยำลัย
องค์ ประกอบที่ 2ภำรกิจหลัก
จุดแข็ง
1. สำนักฯ มีโครงกำรบริ กำรวิชำกำรและสังคมที่หลำกหลำย ตรงกับควำมต้ องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
และได้ ร่วมมือกับองค์กรเครื อข่ำยภำยนอกของสำนักฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นให้ บริ กำรแก่ผ้ มู ีรำยได้ น้อย /
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโดยส่วนใหญ่เป็ นบริกำรแบบให้ เปล่ำ
2. มีกำรทำสัญญำควำมร่ วมมือกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และหน่วยงำน
ต่ำงๆ เพื่อจัดบริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้ องกำรของชุมชน
3. วิทยำกรและบุคลำกรที่จดั อบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ ในกำรจัดอบรมเป็ น
ระยะเวลำยำวนำน
4. สำนักฯ มีกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ำมำใช้ เพื่อสนับสนุนช่องทำงกำรให้ บริ กำรทำงวิชำกำรผ่ำน
สื่ออิเลกทรอนิกส์ โดยกำรถ่ำยทำวิดีโอรำยกำรโครงกำรฝึ กอำชีพและนำเทปที่จดั ในรำยกำรวิทยุมำนำเสนอใน
Website ของสำนัก รวมทังสนั
้ บสนุนงบประมำณ เพื่อจัดซื ้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ IT มำใช้ ในกำรดำเนินงำนที่
เกี่ยวกับกิจกรรมบริกำรวิชำกำร
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จุดที่ควรพัฒนำ
1. บุคลำกรด้ ำนกำรฝึ กอบรม แม้ จะมีควำมเชี่ยวชำญ แต่ กระแสกำรเปลี่ยนแปลงและเหตุกำรณ์ใหม่
เกิดขึ ้นได้ เสมอ จึงจำเป็ นที่บุคลำกรจะต้ องติดตำมและปรับเปลี่ยนให้ ทันกับกระแสและวิทยำกรที่เปลี่ยนไป
อย่ำงไรก็ตำม กำรเตรี ยมกำรทังในส่
้ วนบุคลำกรและวิทยำกรอำจไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมประสงค์ทงหมด
ั้
จึงทำให้ เสียโอกำสในกำรแข่งขัน
2. บุคลำกรด้ ำนกำรฝึ กอบรม ควรหำโอกำสเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ รวมทังพั
้ ฒนำทักษะเฉพำะตน เนื่องจำกมีภำระงำนฝึ กอบรมมำก
3. ไม่มีกำรขยำยกำรดำเนินงำนไปยังกลุ่มเป้ำหมำยใหม่ ๆ ที่ต้องกำรควำมรู้ ที่สำมำรถนำไปประกอบ
อำชีพหรื อเพิ่มรำยได้ ให้ แก่ตนเอง และเป็ นกลุ่มที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำโดยเฉพำะในท้ องถิ่นและชนบทที่
ห่ำงไกล
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. กำหนดให้ บุคลำกรด้ ำนฝึ กอบรมเข้ ำรั บกำรพัฒ นำเพื่ อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะเฉพำะตน ไว้ ใน
นโยบำยและแผนกำรปฏิบตั งิ ำนของสำนักโดยกำหนดเป็ นตัวชี ้วัดของบุคลำกรด้ ำนฝึ กอบรม
2. จัดตังกรรมกำรมำช่
้
วยดูแล ให้ คำแนะนำในเรื่ องของโครงกำรใหม่ๆ ทังด้
้ ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
สุขศำสตร์ และด้ ำนสังคมศำสตร์
3. สร้ ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อขยำยกลุม่ เป้ำหมำยใหม่
องค์ ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
จุดแข็ง
1. ผู้บริหำรสำนักฯ มีวิสยั ทัศน์ และมีนโยบำย ทิศทำงกำรบริหำรสำนักฯ ที่ชดั เจน
2. ผู้บริ หำรสำนักฯ ให้ ควำมสำคัญในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
บริ หำรทรัพยำกรบุคคล โดยสำนักฯ ได้ สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรศึกษำต่อและกำร
อบรมเพิ่มพูนควำมรู้
3. มี กำรนำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศมำใช้ ในกำรบริ หำรงำน เช่น ระบบเครื อข่ำยภำยใน
(Workgroup) ระบบ E-Office ระบบฐำนข้ อมูลบุคลำกร ระบบฐำนข้ อมูลผู้เข้ ำอบรม ระบบ GFMIS
Data Warehouse
4. สำนักมีกำรจัดทำตัวชี ้วัดรำยบุคคล (KPI) เพื่อเป็ นกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ มำสู่กำรปฏิบตั ิ และ
เพื่อประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของบุคลำกรในกำรพิจำรณำเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนประจำปี
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5.มีกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ขึน้ มำรั บผิดชอบในกิ จกรรมต่ำงๆ เพื่ อให้ ขับเคลื่อ นงำนเป็ น
รู ปธรรมและรวดเร็ ว เช่น คณะกรรมกำรเพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์ ฯ คณะกรรมกำรวิชำกำร และคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ เป็ นต้ น
จุดที่ควรพัฒนำ
1.กำรจัดกำรควำมรู้ ยัง ไม่ชัดเจน บุคลำกรไม่เข้ ำใจถึง กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ทำให้ ขำดกำร
แลกเปลี่ยน ควำมรู้และกำรนำควำมรู้มำใช้ ประโยชน์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ให้ ควำมรู้กบั บุคลำกรในเรื่ องกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
2. กำหนดให้ บคุ ลำกรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ /แลกเปลี่ยนควำมรู้ซงึ่ กันและกันในแต่ละงำน
องค์ ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
จุดแข็ง
1. สำนักมีควำมคล่องตัวในด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกำรเงินและงบประมำณ โดยมหำวิทยำลัย
มอบอำนำจให้ สำนักจัดทำประกำศหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินของโครงกำรบริ กำรวิชำกำรแก่สงั คมได้ เป็ นผลให้
สำมำรถจัดโครงกำรบริ กำรวิชำกำรแก่สงั คมได้ อย่ำงเต็มที่ และสำมำรถตอบแทนวิทยำกรที่มีคณ
ุ ภำพสูงได้
อย่ำงเหมำะสม
2. มีกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ำมำใช้ เพื่อสนับสนุนช่องทำงกำรชำระค่ำลงทะเบียนผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมและตรวจสอบผลกำรใช้ จำ่ ยเงินงบประมำณ เพื่อเป็ นข้ อมูลในกำรตัดสินใจ
ในกำรบริหำร
จุดที่ควรพัฒนำ
1. สำนักไม่มีกำรวิเครำะห์คำ่ ใช้ จ่ำยในภำพรวมทังงบแผ่
้
นดิน งบหน่วยงำนและ งบโครงกำรบริ กำร
วิชำกำรแก่สงั คม ทำให้ ต้นทุนของโครงกำรบริกำรวิชำกำรน้ อยกว่ำควำมเป็ นจริง
2. กำรดำเนินกำรในหลำยส่วนยังไม่อำนวยควำมสะดวกให้ กบั กำรจัดกำรของสำนัก เนื่องจำกติดขัด
ด้ ำนระเบียบกำรเงิน เช่น กำรกำหนดค่ำตอบแทนของวิทยำกร และบุคลำกร
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แนวทำงกำรพัฒนำ
1.กำหนดให้ มีกำรจัดทำต้ นทุนต่อหน่วยในกำรจัดโครงกำรบริ กำรวิชำกำรที่สะท้ อนค่ำใช้ จ่ำยที่แท้ จริ ง
ของโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม
2.ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวกับกำรเงิน และปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับกำรนำมำใช้ เพื่อให้ เกิดควำมสะดวก
และคล่องตัวในกำรดำเนินงำนของสำนัก
องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหำรของสำนักฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็ นอย่ำงมำก
2. มีกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และนำผลกำรประเมินคุณภำพของปี ที่
ผ่ำนมำไปปรับปรุงกำรดำเนินงำน โดยกำหนดค่ำเป้ำหมำยให้ สอดคล้ องกับกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ ้นจริ ง และมี
กำรกระตุ้นบุคลำกรให้ มีกำรพัฒนำกระบวนกำรดำเนินงำนอยูเ่ สมอ
จุดที่ควรพัฒนำ
จำกภำรกิจที่มำกของบุคลำกรของสำนักฯ และธรรมชำติของงำน จึงทำให้ ต้องมีกำรทำงำนแบบรวบ
ยอดในบำงครัง้ แทนที่จะทำเสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของงำนประจำวัน
แนวทำง/แผนกำรพัฒนำ
ควรจัดให้ มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนให้ เป็ นระบบและมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อเป็ นกำรติดตำม
กำรเก็บข้ อมูลตัวชี ้วัดจำกผู้รับผิดชอบที่สำนักมอบหมำย
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3. เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนระยะสัน้ ระยะยำวในอนำคต
เป้ำหมำยในระยะสัน้ สำนักฯมีนโยบำยดำเนินกำรขยำยโอกำสกำรศึกษำให้ กบั ผู้ด้อยโอกำสที่ไม่ได้ รับ
กำรศึกษำ โดยทำควำมร่วมมือกับเทศบำลและองค์กำรบริ หำรส่วนท้ องถิ่นในพื ้นที่รอบวิทยำเขต รังสิต ลำปำง
และ พัทยำ ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
โดยที่เทศบำลและองค์กำรบริ หำรส่วนท้ องถิ่นในแต่ละจังหวัดที่อยู่รอบวิทยำเขตของมหำวิทยำลัย
เป็ นฐำนในกำรให้ ควำมรู้ และสำนักจะนำวิทยำกร ที่เป็ นอำจำรย์ ภำยใน มหำวิทยำลัยและนอกมหำวิทยำลัย
เข้ ำไปให้ ควำมรู้ ในท้ องถิ่นต่ำง ๆ
เป้ำหมำยในระยะยำว สำนักฯมีกำรวำงแผนเพื่อกำรออกนอกระบบของมหำวิทยำลัย เพื่อที่จะไม่ต้อง
ผลักภำระไปให้ กบั ประชำชน หรื อผู้ใช้ บริ กำรของสำนัก โดยสำนักพยำยำมหำควำมร่วมมือกับภำยนอกให้ มำ
สนับ สนุน งบประมำณในกำรจัด อบรม นอกจำกนี ส้ ำนัก ฯกระตุ้น ให้ ภ ำคประชำชนได้ ใ ห้ ค วำมสนใจกับ
กำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมิได้ ม่งุ เน้ นที่ปริ ญญำ เปลี่ยนคุณค่ำทำงสังคมใหม่ ให้ เป็ นสังคมแห่งกำรเรี ยนรู้และ
แลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์ โดยสำนักฯจะเป็ นแหล่งข้ อมูลสำหรับให้ ประชำชนได้ มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่วมกัน โดยจะใช้ Website ของสำนักเป็ นแหล่งถ่ำยทอดสด ณ ขณะที่วิทยำกรบรรยำยอยู่ในสถำนที่บรรยำย
แบบ Real time และรวบรวมข้ อมูลควำมรู้ตำ่ งๆ ที่วิทยำกร ,อำจำรย์ ได้ ให้ ควำมรู้ไปแล้ วมำสรุปรวบยอด ลง
บนweb site ของสำนัก เพื่อให้ ประชำชนได้ เข้ ำไปศึกษำหำควำมรู้
สำนักมีนโยบำยขยำยกำรให้ บริ กำรด้ ำนวิชำกำรไปสู่ศนู ย์ภูมิภำคของมหำวิทยำลัย ให้ ครบทุกศูนย์
ได้ แก่ รังสิต ลำปำง และ พัทยำ โดยจะพยำยำมเข้ ำไปให้ บริ กำรวิชำกำรทังแบบเก็
้
บค่ำธรรมเนียม และไม่เก็บ
ค่ำธรรมเนียมในจังหวัดต่ำงๆ ที่ใกล้ เคียงกับที่ศนู ย์ตงอยู
ั้ ่
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4.แผนกำรพัฒนำหน่ วยงำนในอนำคตให้ สอดรับกับเป้ำหมำย
สำนักได้ มีแผนกลยุทธ์ของสำนักซึง่ ได้ ดำเนินกำรตำมแผนงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ ปัจจุบนั สำนัก
ได้ ดำเนินกำรปรับปรุ งโครงสร้ ำงเพื่อให้ สอดคล้ องกับภำรกิจที่ขยำยตัวเพิ่มมำกขึน้ พร้ องทังจั
้ ดตังกลไกและ
้
องค์ประกอบของกำรทำงำนด้ วย
1. แผนงำนควำมร่ วมมือกับภำคีกำรศึกษำ
เป็ นแผนงำนเพื่อที่จะไม่ต้องผลักภำระไปให้ กับประชำชน หรื อผู้ใช้ บริ กำรของสำนัก โดย
สำนักพยำยำมหำควำมร่วมมือกับภำยนอกให้ มำสนับสนุ นงบประมำณในกำรจัดอบรม โดยเป็ นแผนงำนที่จะ
ทำควบคู่ไปกับแผนงำนกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ซึ่งสำมำรถวัดผลประสิทธิภำพของแผนงำนนี ้ได้ จำก
สัดส่วนของควำมร่วมมือของภำคีกำรศึกษำ ในรูปแบบต่ำงๆ
2. แผนงำนสร้ ำงแหล่ งข้ อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้
เป็ นแผนงำนที่ให้ Website ของสำนักเป็ นแหล่งถ่ำยทอดสด ณ ขณะที่วิทยำกรบรรยำยอยู่ใน
สถำนที่บรรยำยแบบ Real time และรวบรวมข้ อมูลควำมรู้ตำ่ งๆ ที่วิทยำกร ,อำจำรย์ ได้ ให้ ควำมรู้ ไปแล้ วมำ
สรุ ปรวบยอด ลงบน Web

site ของส ำนัก เพื่ อ ให้ ประชำชนได้ เข้ ำ ไปศึก ษำหำควำมรู้ โดยมุ่ง เน้ นเป็ น

แหล่งข้ อมูลสำหรับให้ ประชำชนได้ มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยจะใช้ Website ของสำนัก โดยเป็ น
แผนงำนที่จะทำควบคู่ไปกับแผนงำนกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ซึ่งสำมำรถวัดผลประสิทธิ ภำพของ
แผนงำนนี ้ได้ จำกจำนวนเนื ้อหำควำมรู้ ที่เผยแพร่ ทำง website และจำนวนผู้เข้ ำมำเยี่ยมชมหรื อมำใช้ บริ ก ำร
แหล่งควำมรู้นี ้
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ภำคผนวก ก
ข้ อมูลพืน้ ฐำนหน่ วยงำน
Common Data Set
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ภำคผนวก ข
ตำรำงแสดงรำยละเอียด
ตัวบ่ งชีค้ ุณภำพ

