ผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2551

การบริการวิชาการแกสังคม
1. โครงการบริการวิชาการแกสังคม แบบเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม แบบเรียกเก็บคาธรรมเนียมประจําปงบประมาณ 2551
สามารถจําแนกออกเปนขอมูลที่ไดแสดงในตารางตอไปนี้
โครงการบริการวิชาการ

จํานวน
โครงการ
97

จํานวน
(คน)
3,639

ระดับความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)
4.50

- สวนภูมิภาค

55

3,037

4.52

- IN-HOUSE

82

3,675

4.63

234

10,351

4.55

- กรุงเทพมหานคร

รวม

การจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมแบบเรียกเก็บคาธรรมเนียมประจําปงบประมาณ 2551 โดย
แบงการจัดโครงการบริการวิชาการในเขตกรุงเทพมหานคร ในสวนภูมิภาค และ IN-HOUSE สํานักเสริมศึกษา
และบริก ารสัง คมสามรถจั ด โครงการได ทั้ ง สิ้น 234 โครงการ มีผู เ ข า ร ว มทั้ ง สิ้น 10,351 คน และได มีก าร
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม ซึ่งผลการประเมินนั้นผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (ปรากฏตามแผนภูมิ 1 ,2 และ 3 )

แผนภูมิที่ 1 จํานวนโครงการบริการวิชาการ แบบเรียกเก็บคาธรรมเนียม
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สวนภูมิภาค
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ประเภทโครงการที่จัดฝกอบรม

แผนภูมิที่ 2 จํานวนผูเขารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ แบบเรียกเก็บคาธรรมเนียม
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แผนภูมิที่ 3 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม ตอโครงการบริการวิชาการ แบบเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5.0)
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นอกจากนี้ยังไดมีการประเมินผลความพึงพอใจกับหนวยงานที่สงบุคลากรเขารับการอบรมกับโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมกับสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม โดยสรุปผลขอมูลไดดังนี้
ประเภทหนวยงาน

จํานวน
(หนวยงาน)
190
8
40
238

ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
รวม

คิดเปนรอยละ ระดับความพึงพอใจ
(%)
(คะแนนเต็ม 4)
79.8
3.82
3.4
3.70
16.8
3.69
100
3.74

จากการผลการประเมินเห็นไดวาในปงบประมาณ 2551 หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานเอกชน เขารับบริการโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มีความ
พึงพอใจในการเขารับบริการโครงการบริการวิชาการแกสังคม ในระดับมาก (ปรากฏ ตาม แผนภูมิ ที่ 4)

ความพึงพอใจเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 4.0)

แผนภูมิที่ 4 ความพึงพอใจของหนวยงานที่สงบุคลากรเขารับการอบรม
ตอโครงการบริการวิชาการ แบบเรียกเก็บคาธรรมเนียม
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2. แบบไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม แบบไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมประจําปงบประมาณ 2551
โดยสามารถจําแนกออกเปนขอมูลที่ไดแสดงในตารางตอไปนี้
ประเภทความรู
สุขภาพ
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
กฎหมาย ธุรกิจ และครอบครัว
สิ่งแวดลอม
รายการ “สาระนารูก ับเสริมศึกษา”
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ มธ. AM 981
รายการ “เสริมศึกษาธรรมศาสตร”
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุมวลชนคลอง
หลวง F.M. 108 Mhz.
รายการ “ไทยแลนดวาไรตี้”
รวม

จํานวน
(โครงการ)
49
25
31
2
48

จํานวน
(คน)
3,085
8,911
2,437
48
-

ระดับความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)
4.56
4.66
4.62
4.74
-

70

-

-
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การจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมแบบไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมประจําปงบประมาณ 2551 โดย
ประเภทความรูออกเปน ความรูดานสุขภาพ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย กฎหมาย ธุรกิจ และครอบครัว
และความรูดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังมีการจัดรายการทางสถานีวิทยุที่ใหความรูเพิ่มเตอมอีกดวย โดยในป
นี้สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมสามรถจัดโครงการไดทั้งสิ้น 240 โครงการ มีผูเขารวมทั้งสิ้น 14,481 คน

และไดมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม ซึ่งผลการประเมินนั้นผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก (ปรากฏตามแผนภูมิ 5 ,6 และ 7 )

แผนภูมิที่ 5 จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม แบบไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

เสริมศึกษา
ธรรมศาสตร FM
108 MHz , 70

สุขภาพ, 49

ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย, 25
สาระนารูกับ
เสริมศึกษา AM
981kHz, 48

กฎหมาย ธุร กิจ
และครอบครัว,
31
สิ่งแวดลอม, 2

แผนภูมิที่ 6 จํานวนผูเขารับการอบรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม แบบไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

สิ่งแวดลอม, 48
กฎหมาย ธุร กิจ
และครอบครัว,
2437

ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย, 8911

สุขภาพ, 3085

แผนภูมิที่ 7 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม ตอโครงการบริการวิชาการ แกสังคมแบบไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

สิ่งแวดลอม,
4.74

สุขภาพ, 4.56

กฎหมาย ธุร กิจ
และครอบครัว,
4.62

ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย, 4.66

แผนภูมิที่ 9 การเปรียบเทียบจํานวนโครงการ ,จํานวนผูเขารับการอบรม และ ความพึงพอใจ ของการจัด
โครงการบริการวิชาการแกสังคม แบบเก็บคาธรรมเนียมและไมเก็บคาธรรมเนียม
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ะแนนเต็ม 5.0)
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โครงการไมเก็บคาธรรมเนีย ม

4.65

การประกันคุณภาพ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2550 เมื่อวันจันทร ที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ หอง
ประชุมสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค 1 มธ. ทาพระจันทร ซึ่งคะแนนการ
ประเมินจากการตรวจเยีย่ มของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเปนดังนี้

องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คาเฉลีย่ รวม

คะแนนจาก
การตรวจเยีย่ ม
4.67
5.00
4.55
4.20
4.50
4.56

จุดเดน ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
จุดเดน
1. ยังคงรักษาจุดแข็งของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ไดตอเนื่องจากปที่ผานมา คือ มีการ
วางแผนยุทธศาสตรของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติและของ

มหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารกํ า หนดแผนกลยุ ท ธ ด า นต า งๆ 5 ด า นอย า งชั ด เจน เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ แผน
ยุทธศาสตร และมีความเหมาะสมกับภารกิจและเปาหมายขององคกร
2. การกําหนดแผนกลยุทธของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและดานการพัฒนาสังคมไปสูสังคมแหงการเรียนรู เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการแตงตั้งองคกรที่เปนทางการ คือ คณะกรรมการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรและแผน กล
ยุทธในป 2550 เพื่อวิเคราะหความสอดคลองกันของแผนกลยุทธของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม และ
แผนยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิท ยาลั ย และแผนยุ ท ธศาสตร ช าติ ซึ่ ง ทํ า ให มี อ งค ก รที่ รั บ ผิด ชอบภารกิ จ การ
วางแผนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดรับกับแผนฯอยางมีประสิทธิภาพ
4. แผนกลยุทธดานการบริการสังคมขอ 3 หนา 7 มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการจากคณาจารย
ที่มีความรูหลากหลายเปนคลังปญญาชวยพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรใหมๆใหแกสํานักฯ ถือวาเปนการ
ดําเนินกลยุทธการทํางานที่ชาญฉลาด เพราะสํานักฯไมจําเปนตองสรางบุคลากรของตนเอง แตแสวงหา
ความรวมมือระหวางสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม แลกเปลี่ยนและใชทรัพยากรรวมกัน ทําใหสํานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม มีความคลองตัวในการจัดการศึกษาอบรม และสามารถจัดหาวิทยากรที่ตรงตาม
ความตองการไดอยางหลากหลาย
5. มีการกําหนดกลยุทธการใหบริการการศึกษาที่เนนสหวิทยาการ คือ มีทั้งดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งเปนจุดเดนที่แตกตางจากสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมอื่นๆ ซึ่งเปนการตอบสนอง
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการเมื่อปการศึกษา 2549
6. มีการวิเคราะหสภาวการณ แนวโนมของสังคมและจัดโครงการที่สอดคลองกับความเปนไปของ
สังคม เชน การจัดหลักสูตรพัฒนาความรู ศักยภาพของผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุไมเปนภาระของสังคมฝายเดียว
แตยังสามารถทํางานใหสังคมไดดวย
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา

1. ยังไมเห็นความเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธดานตางๆกับแผนปฏิบัติการวาไดมีการนําแผนกล
ยุทธมาแปรเปนการปฏิบั ติงานอยางเป นรูปธรรมอยางไร หากสามารถนําเสนอความเชื่อมโยงระหวาง
กิ จ กรรมของสํ า นั ก เสริ ม ศึ ก ษาและบริ ก ารสั ง คม กั บ แผนยุ ท ธศาสตร ช าติ ในลั ก ษณะของการกํ า หนด
ยุทธศาสตรที่ยอยลงมา จะทําใหเห็นความแข็งแกรงของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมไดมากยิ่งขึ้น
2. ควรประเมินความสําเร็จของแผนงาน(แผนกลยุทธ) เปนรายดาน โดยเขียนเปนรายงานสรุปแต
ละดานวาประสบความสําเร็จหรือไดดําเนินการแลวมากนอยเพียงใด (ตอเนื่องจากขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯเมื่อปการศึกษา 2549)
3. ควรนําปรัชญา วิสัยทัศน มาแปรเปนตัวบงชี้เฉพาะ เพื่อวัดคุณภาพการดําเนินงานของสํานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม เพื่อสะทอนอัตลักษณของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมใหชัดเจนยิ่งขึ้น

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
จุดเดน
1. บุคลากรมีความสามารถในการจัดโครงการไดดี มีความตั้งใจ รวมมือกันในการปฏิบัติงาน มี
ความเชื่อมั่นในการทํางานสูงและพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ
2. ในปการศึกษา 2550 มีโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2549 เปนจํานวนมาก
โดยสํ า นั ก เสริ ม ศึ ก ษาและบริ ก ารสั ง คม จั ด ให มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการประเภทที่ ไ ม เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมสูงถึง 221 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 426 โครงการ คิดเปน 51.88 % ซึ่งนับวาสูงมาก
3. มุงเน นจั ดบริ การวิ ชาการแก สังคมที่มีลักษณะเชิงปฏิบัติการ(work
shop)มากขึ้น เชน
โครงการพัฒนาอาชีพ โดยประสานความรวมมือกับองคกรภายนอกตางๆ
4. โครงการ/กิจกรรมของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม สามารถชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษยไดหลายดาน เชน ดานสุขภาพกาย สุขภาพใจ การประกอบอาชีพ เปนตน
5. ใชวิธีปฏิบัติงานโดยแสวงหาเครือขายจากหลายภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน เชน ธนาคารออมสิน สํานักพิมพมติชน ทําใหไมตองสรางบุคลากรของตนเองเสียทั้งหมด เกิด
การประหยัดและไดใชทรัพยากรบุคคลจากแหลงที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาการอบรมที่ตองการ
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมทุกโครงการ และระดับเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผูรับบริการอยูในอัตราสูงมาก ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการทุกดานของสํานักเสริมศึกษา
และบริการสังคม เชน ความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง วิทยากรที่มีความรูความสามารถ เปนตน
7. สรางจุดบริการ One Stop Services ซึ่งสามารถตัดสินใจจัดการอบรมไดเอง

ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนาบันทึกการปฏิบัติงานทีบ่ ุคลากรทําอยู ทีแ่ สดงถึงการพัฒนางาน การเปลี่ยนแปลงวิธี
คิดและวิธีทํางาน
2. ควรกํ าหนดใหมีตัวบงชี้เฉพาะที่สะทอนความเปนลักษณะเฉพาะของสํานักเสริ มศึ กษาและ
บริการสังคมมากกวาที่กําหนดขึ้นในปการศึกษานี้ เพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพที่มีอยูของสํานักเสริมศึกษา
และบริการสังคม
ขอเสนอแนะ
1. ผูรับบริการขอใหรักษาความเปนสํานักเสริมศึกษา และ บริการสังคม ไวเชนนี้ตอไป
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในโครงการทัศนศึกษาตางจังหวัด จึงควรจัดโครงการเชนนี้ตอไป

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดเดน
1. มีการปรับเปลี่ยนการบริหารองคกรโดยมีการกระจายอํานาจในแนบราบใหบุคลากรมีโอกาส
ตัดสินใจมากขึ้น สงผลใหการดําเนินงานทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากร
2. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการองคกร แมจะมี โครงการที่ตองรับผิ ดชอบเปน
จํานวนมากและมีบุคลากรจํานวนจํากัด แตผลงานมีประสิทธิภาพและดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา
3. สงเสริมใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น โดยการสรางระบบ top up คาตอบแทนเพิ่ม
จากเงินเดือนปกติ ตามอัตราความดีความชอบประจําป
4. หากสํานักฯสามารถพัฒนากลยุทธเรื่องการจัดการความรู(Knowledge Management) ใหเปน
Best Practice ได จะทําใหสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม เกิดความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
5.
มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆขึ้นมารับผิดชอบการกิจตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนงานเปน
รูปธรรมและรวดเร็ว เชน คณะกรรมการเพื่อพัฒนายุทธศาสตรฯ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ
จัดการความรู เปนตน
6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและผูปฏิบัติงานโดยรอบดาน (360 องศา)
7. มีการจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของสํานักงาน ทําให
บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสงขอเสนอแนะแกผูบริหารได

ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. การกําหนดแผนในแตละตัวบงชี้ยังมีลักษณะเปนแนวทางกวางๆ ที่ยังไมกําหนดเปนแนวทาง
กิจกรรม/โครงการที่สอดคลองกับแผนนั้นๆ
2. ควรรวบรวมและนําเสนอภารกิจ การบริหารที่สะทอนใหเห็นจุดเดนของสํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม
3. แผนการจัดการความรูตามเอกสารอางอิง เปนแผนการจัดกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดทําใบรับรองสําหรับผูเขารับการอบรม ยังไมถือวาเปนแผนที่สมบูรณจึงควรเขียนแผนให
ชัดเจน
4. การเขียนผลการดําเนินงานยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น เชน การจายเงินสวัสดิการ
เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ไมไดเปนสิ่งที่แสดงวาสถาบันมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ
สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
5. ตัวบงชี้ที่ 7.6 ผลการดําเนินงานแสดงใหเห็นวามีผูรับผิดชอบสรุปขอเสนอแนะของประชาชน แต
ไมแสดงใหเห็นวาไดมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานอยางไรบาง
6. ควรมี ก ารประชุ ม ระหว า งผู บ ริ ห ารกั บ บุ ค ลากรเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ จะได มี โ อกาสในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
7. ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการทํ า งานยั ง จั ด เก็ บ ในรู ป กระดาษ ควรจั ด เก็ บ ข อ มู ล ให ทั น สมั ย ในระบบ
คอมพิวเตอร เชน ขอมูลวิทยากร เปนตน
8. การจัดแฟมเอกสารอางอิงควรไดรับการแกไขเนื่องจากเอกสารอางอิงบางชิ้นเปนของปการศึกษา
ที่ผานมาและไมเ กี่ยวข อง อีกทั้งเอกสารบางชิ้นที่ถูกใชอางถึ งในหลายตัวบ งชี้ แต ไม ไดจัดไว ในแฟม
เอกสารอางอิงใหครบทําใหตองเสียเวลาคนหา และบางชิ้นก็ไมตรงกับที่อางไว เชน แจงวารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ แตที่พบในแฟมเปนกําหนดการประชุม
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน
1. ในปงบประมาณ 2550 มีแผนการจัดตั้งกองทุนบริการสังคมซึ่งมาจากการระดมทุนจากศิษยเกา
ชมรมเหลืองแดง ชมรมสุขภาพกรุงเทพฯ หรือบริษัทเอกชน ฯลฯ เพื่อขยายการบริการสังคมโดยไมตอง
พึ่งพาเงินงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย
2. จัดสรรงบประมาณในป 2550 ใหแกโครงการบริการสังคมแบบใหเปลา ถึง 2 ลานบาท แสดงให
เห็นถึงนโยบายบริการสังคมอยางแทจริง
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา

1. ยังไมปรากฎแผนหรือแนวทางการจัดหาทรัพยากรดานเงินทุนเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณ 2
แหลงที่สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ไดรับอยูแลว คือ งบประมาณแผนดินและเงินอุดหนุน/เงินรายได
หนวยงาน ที่ปรากฏใน SAR มีแตกิจกรรมหารายไดแตยังไมเปนแผนงาน
2. แผนกลยุทธดานการบริหารยังไมไดใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการสนับสนุน สงเสริมการ
ทํางานของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม อยางเต็มศักยภาพ เชน ยังไมไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ศึกษาวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานหรือเพื่อจัดการศึกษาฝกอบรมฯ หรืองานบริการวิชาการ
ของบุคลากร ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานวิจัยเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักเสริม
ศึกษาและบริการสังคม หรือบุคลากรภายนอกสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ไดศึกษาวิจัยเรื่องที่สงเสริม
การปฏิบัติงานของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ผูบริหารระดับสูงของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มีการติดตามผลการใชจายเงินจริง แต
ยังไมปรากฏวามี รายงานการใชขอมูลการใชจายเงินดังกลาวไปวางแผนการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมของ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมในอนาคต ผูบริหารระดับสูงควรไดใชรายงานการใชจายเงินเปนขอมูลใน
การพิจารณาวางแผนของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมในอนาคต
4. ควรดําเนินการจัดตั้งกองทุนบริการสังคมขางตนใหไดโดยเร็ว โดยวางแผนแนวทางปฏิบัติการใน
การระดมทุน(แผนจัดหาทรัพยากรดานการเงิน)
5. การตั้งวงเงินงบประมาณรายจายประจําปควรมีเกณฑมาตรฐานในการตั้ง และการเหลือจายควร
เปนเพราะเกิดจากการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพจนเกิดความประหยัด นอกจากนี้ เงินเหลือจายควร
นําเสนอเพิ่มเติม ในลักษณะของคารอยละของเงินเหลือจาย แตละหมวด และควรชี้แจงเหตุผลไวในรายงาน
การประเมินตนเองวาเหตุใดจึงมีเงินเหลือจาย เพื่อเปนฐานในการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจายปถัดไปให
เหมาะสม และเปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพเงินเหลือจายที่แทจริงได
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน
1. ผูบริหารใหความสําคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพฯ โดยจัดใหมีคณะกรรมการดูแลดานการ
ประกันคุณภาพฯ
2. มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพฯของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม ตอเนื่องจากปการศึกษา
ที่ผานมา
ขอสังเกตและจุดที่ควรพัฒนา
1. ยังไมเห็นหลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ วามีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายเชนไร

2. แมจะมีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพฯของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม แตยังไมสะทอน
ลักษณะเฉพาะของสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมไดมากเทาที่ควร
3. การจัดเรียงเอกสารตามองคประกอบตางๆ ยังไมสอดคลองกัน ควรจัดเรียงตามตัวบงชี้ใน
องคประกอบนั้นๆ

