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คํานํา 

 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 8/1 ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฉบับน้ี ได
จัดทําขึ้นตามองคประกอบและตัวบงชี้ทั้ง 9 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) สวนหนึ่ง และไดจัดขึ้นตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑประเมินกลางการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 7 มาตรฐาน ซ่ึงไดพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินภายนอกของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อีกสวน
หน่ึง เพ่ือใชในการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2551 ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 

เอกสารฉบับน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน
การสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของหนวยงานวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ ดาน เชน การสนับสนุนการจัดพิมพเอกสารประกอบการสอน 
และเอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย รวมทั้งการผลิตสิ่งพิมพที่ใชเพ่ือการจัดกิจกรรมตางๆ ของทั้งหนวยงาน
ตางๆ และนักศึกษา เปนตน  ทั้งน้ีเพ่ือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดมีี
ความรูความสามารถและมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้รายงานประเมินตนเองของหนวยงาน
ครั้งน้ียังสะทอนการบริหารงานที่มีความโปรงใสตรวจสอบไดและรวมกันทํางานอยางมีความสุขของ
บุคลากรในหนวยงาน 
 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่จะไดรับจากทานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจะชวยใหสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดแนวทางในการพัฒนาหนวยงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณในการมี
สวนรวมพัฒนาคุณภาพของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกทานในครั้งน้ีเปนอยางยิ่ง 
 
 
 
 

    (ผูชวยศาสตราจารยชนัญชี  ภังคานนท) 
ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
1.1 ประวตัิความเปนมาและสภาพปจจุบันของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดิมมีชื่อวา  แผนกสารบรรณ ตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2506  มี
สํานักงานอยูที่อาคาร  2 วิทยาเขตกลวยน้ําไท หนาที่หลักคือการผลิตสิ่งพิมพเพ่ือการเรียนการสอน  
ตลอดจนการรับและแจกจายไปรษณียภัณฑใหแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 ตอมาในป  พ.ศ. 2521   เปลี่ยนชื่อจากแผนกสารบรรณ  มาเปน  แผนกตําราและคําสอน มี
ภารกิจหลักในการพิมพตนฉบับตํารา พิสูจนอักษร  ตลอดจนการพิมพสําเนาสิ่งพิมพตางๆ ทั้งตํารา
เรียนและเอกสารประกอบการสอน 
 ในป พ.ศ. 2529 แผนกตําราและคําสอนไดเปดใหบริการผลิตสิ่งพิมพในการประกอบการ
เรียนการสอนและการดําเนินงานแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตรังสิต โดยสํานักงานตั้งอยู
ที่บริเวณดานหลังระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 
 ป พ.ศ. 2535 แผนกตําราฯ วิทยาเขตกลวยน้ําไทไดโอนงานรับและแจกจายไปรษณียภัณฑของ
บุคลากรใหแกสํานักงานอธิการบดี สวนของนักศึกษาไดโอนใหแกฝายบริการการศึกษาและสวัสดิการ 
ไปดําเนินงานแทน และไดดําเนินการดานผลิตสิ่งพิมพประกอบการสอน เร่ือยมาจนกระทั่งในป
การศึกษา 2545 ไดรับการอนุมัติซ้ือเครื่องพิมพขาว–ดํา DocuTech และเครื่องพิมพ 4 สี ระบบดิจิตอล 
DocuColor รวมมูลคากวา 16 ลานบาท เพ่ือเปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และความสามารถใน
การผลิตสิ่งพิมพไดอยางครบวงจร นอกจากนี้  ยังใหบริการผลิตสิ่งพิมพดวยเครื่องพิมพหลายประเภท 
อาทิ เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล (Copy Print) และเครื่องพิมพออฟเซต  
ตลอดจนอุปกรณหลังการพิมพสําหรับใหบริการ อาทิ เครื่องไสสันกาว เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ 
เครื่องเรียงกระดาษ และเครื่องตัดกระดาษ 1 ดาน 
 ปการศึกษา 2547 ไดรับอนุมัติงบประมาณกวา 20 ลานบาทเพื่อกอสรางอาคาร (อาคาร 14) 
สําหรับเปนทีต่ั้งของแผนกตําราและคําสอนขึ้น ณ วิทยาเขตรังสติ เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนที่ใชสอย
ประมาณ 1,815 ตารางเมตร เร่ิมทําการกอสรางตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 แลวเสรจ็ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2548  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2549 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีมติใหแผนกตําราและคําสอนปรับโครงสราง
ใหมเปน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบดวย แผนกบรรณาธิกร มีหนาที่หลักในการ
ใหบริการดานงานกอนการพิมพ (Prepress) เชน การพิมพตนฉบับ การพิสูจนอักษร การออกแบบ และ
บริการใหคําปรึกษาเรื่องการผลิตสิ่งพิมพ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบดานงานธุรการของสํานักพิมพฯ และ
การคิดคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงานในมหาวิทยาลัย หนวยผลิตสิ่งพิมพ มีหนาที่หลักใน
การใหบริการผลิตสิ่งพิมพ (Press) โดยการทําสําเนาสิ่งพิมพทุกประเภทดวยเครื่อง Copyprint ระบบ 
On Demand และเครื่อง Offset รวมทั้งใหบริการหลังการพิมพ (Afterpress) อาทิ การตัด การพับ การ
เขาเลม ตลอดจนการตรวจคุณภาพงาน (QC) กอนการจัดสง เปนตน 
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วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดปรับโครงสรางใหม โดยเพิ่ม แผนก

ผลิตและการตลาด มีหนาที่หลักในการใหบริการผลิตสิ่งพิมพ ดวยเครื่องถายเอกสาร เครื่อง 
Copyprint เครื่องพิมพระบบ On Demand และเครื่องพิมพ Offset รวมทั้งใหบริการหลังการพิมพ 
(Afterpress) อาทิ การตัด การพับ การเขาเลม ตลอดจนการตรวจคุณภาพงาน (QC) กอนการจัดสง 
เปนตน รวมทั้งรับผิดชอบดานการตลาดทั้งหมด เชน การประสานงานการจําหนายหนังสือและรับจาง
ผลิตเอกสารใหแกหนวยงานภายนอก  การหาแนวทางในการขยายตลาดเพื่อหารายไดใหแก
มหาวิทยาลัย เปนตน 
 
1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
 1.2.1 ปรัชญา/ ปณิธาน 
 เปนศูนยกลางการใหบริการผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานเทคโนโลยีการพิมพ 
 
 1.2.2 วิสัยทศัน 
 เปนสํานักพิมพในระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเปนเลศิดานการบริการและผลติ
สิ่งพิมพที่มีคุณภาพ 
 
 1.2.3 พันธกิจ 
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 1.2.4 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนหนวยงานใหบริการผลิตสิ่งพิมพประกอบการเรียนการสอนแกอาจารยประจํา
และอาจารยพิเศษ 

 2. เพ่ือเปนศูนยกลางการจัดพิมพขอสอบของมหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือเปนหนวยงานใหบริการและใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงาน

ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 
1.3 ชื่อผูบริหารหนวยงาน 
 1. ผูชวยศาสตราจารยชนัญชี  ภังคานนท 
  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 2. อาจารยนันทมาส  เกตุแกว 
  ดํารงตําแหนง  หัวหนาแผนกบรรณาธิกร 
 3.  อาจารยศิริธร  บุตรแกว 
      ดํารงตําแหนง  หัวหนาแผนกผลิตและการตลาด 
 
1.4 โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 
 
 

ผูอํานวย

- กล
- รังส

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองอธกิารบดีฝายบริหาร 
ร 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหา
การสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  
หัวหนาแผนกบรรณาธิกร
 
แผนกบรรณาธิกร
วยน้ําไท 
ิต 
แผนกผลิตและการตลาด
หัวหนาแผนกผลิตและการตลาด
- กลวยน้ําไท 
- รังสิต 
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1.5  จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีบุคลากรแบงเปน อาจารย เจาหนาที่ และพนักงาน จําแนก
ตามคุณวุฒิ ดังตอไปน้ี 
 

คุณวุฒ ิ
อาจารย เจาหนาที ่ พนักงาน รายชื่อ 

ตรี โท เอก ปวช. – ปวส. ตํ่ากวา ปวช./ม.6 
สํานักพิมพฯ - 1 - - - 
วิทยาเขตกลวยน้ําไท - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร - - - 2 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 1 - - - 7 
วิทยาเขตรังสิต - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร 6 - - 9 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 2 1 - 1 13 

รวม 9 2 - 12 20 
 

                                                                                             รวมทัง้สิ้น 43 คน 
                                                                                 (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2552) 
 
1.6 งบประมาณ 
 ในปการศึกษา 2551 สํานักพิมพฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินงานดังน้ี 
 1) งบที่ไดรับ 10,862,507.05 บาท 
 2) งบที่ใชจริง 10,184,664.46 บาท 
 3) งบคงเหลือ      677,842.59 บาท 
 คิดเปนความคลาดเคลื่อนรอยละ 6.24 
 
1.7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลับกรุงเทพ เขาสูระบบการประกันคุณภาพภายในตั้งแตปการศึกษา 2545 
ซ่ึงเปนปที่เร่ิมกอตั้ง โดยมีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ือง
มาโดยตลอด   และในปการศึกษา 2551 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของหนวยงาน รวม 10 คน 
ประกอบดวย 
 1. ผูชวยศาสตราจารยชนัญช ี ภังคานนท ประธาน 
 2. อาจารยนันทมาส เกตุแกว กรรมการ 
 3. อาจารยศิริธร บุตรแกว กรรมการ 
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 4. อาจารยอัจฉรา ไทยสมบูรณ กรรมการ 
 5. อาจารยสมพร รับพร กรรมการ 
 6. อาจารยขวัญจิต ไตรโพธิ ์ กรรมการ 
 7. อาจารยรัชฎาพร เทศหริ่ง กรรมการ 
 8. คุณทรงโฉม เชยานนท กรรมการ 
 9. คุณจริญญา โชคปรีชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 10. คุณระเบียบ มากกาญจนกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
1.8 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และแผนงาน/เปาหมายสําคัญ 
 ในปปจจุบัน 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดรับผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
และคําแนะนําผานทาง “รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” (QA 008) ซ่ึงสํานักพิมพฯ ไดนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมิน
ของคณะกรรมการมาปรับปรุงการทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพในปการศึกษา 2551 ดังน้ี 
 1. จัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงานอยางเปนระบบมากขึ้นและสงเสริมใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการพฒันาองคความรูที่สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานได ตลอดจนไดคัดเลือก
องคความรูที่มีประโยชนเผยแพรแกบุคคลทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสาธารณชนทั่วไปผานทาง
เว็บไซตของหนวยงาน 
 2. ประเมินความตองการในการใชทรัพยากรและศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการอยางตอเน่ือง และสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดมีการจัดทําฐานขอมูลของหนวยงานเองไว
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับหัวหนาหนวยงาน เชน ฐานขอมูลดานการใชงบประมาณ 
เปนตน 
 3. ในปการศึกษา 2551 น้ี สํานักพิมพฯ  ไดประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของบุคลากรในหนวยงาน และไดนําผลการประเมิน (บางสวน) มาปรับปรุงสภาพแวดลอมในการ
ทํางานแลว เชน การเสนอขอเปลี่ยนหลอดไฟฟาในหองประชุมสํานักพิมพฯ จากหลอด Warmwhite 
เปนหลอด Day-light เปนตน 
 
 นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ ยังไดจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายสําคัญ ดังน้ี 
 1. การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนกลยุทธการพัฒนาสํานักพิมพฯ ของปการศึกษา 2551 ให
ไดอยางนอย 90% ของแผนทั้งหมด 
 2. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับในหนวยงานมีการพัฒนาความรูและประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ 95 
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 3. บริหารการใชงบประมาณใหมีความคลาดเคลื่อนนอยกวารอยละ 10 ของงบประมาณ
ประจําปที่หนวยงานไดรับอนุมัติ 
 4. เพ่ิมแนวทางในการแสวงหารายไดจากการรับจางผลิตสิ่งพิมพ โดยมีเปาหมายในการนําตํารา
เรียนไปจําหนายยังศูนยหนังสือภายนอกใหเพ่ิมขึ้นจากป 2551 
 5.  สํานักพิมพฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนในการเพิ่มอุปกรณการพิมพเพ่ือใหบริการผลิต
สิ่งพิมพไดรวดเร็วและครบวงจร ทําใหผูใชบริการของสํานักพิมพฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก ไมวาจะ
เปนบริการดานการติดตอประสานงานในการสงตนฉบับเพ่ือพิมพเอกสารประกอบการสอน  ความ
รวดเร็วในการผลิต  และบริการใหคําแนะนําในการผลิตสิ่งพิมพ  เปนตน 
 6.  มีการออกแบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักพิมพฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 7.  มีการจัดทําและปรับปรุง “คูมือวิธีปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 6)” และ “คูมือวิธีการใชเครื่อง (ครั้งที่ 3)” 
ของสํานักพิมพฯ ทุกปการศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน  

8.  จัดทํา “สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ” ในทุกปการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลและเสนอ
ใหผูบริหารพิจารณา 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

.1 องคประกอบและตวับงชี้ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ชนิดของตวั
บงชี้ สกอ. 

ชนิดของตวั
บงชี้ สมศ. 

จํานวน
ตัวบงชี้
รวม 

 

 

2

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ – P1 (ระดับ) (KPI 1.1) 

กระบวนการ  2+1 

1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี ้
ของการปฏิบตัิงานที่กําหนด – O1 (KPI 1.2) 

ผลผลติ   

1. ัชญา 
ปณธาน 
วัตถุประสงค 
และแผน
ดําเนินการ 

1.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตรชาติ (ระดบั) (KPI 5.3 สมศ.) 

 มาตรฐานที่ 5  

  ปร
ิ

2. ียน 
การสอน 

2.1  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัตติาม 
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย – P5 (ระดับ) 
(KPI 2.7) 

กระบวนการ  1+0   การเร

6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม – P12 (ระดับ) (KPI 6.1) 

กระบวนการ  1+1 6. ํานุ 
บํารุงศิลป-
วัฒนธรรม 6.2  จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสรมิเอกลักษณศิลปและ
วัฒนธรรม (KPI 4.1 สมศ.) 

 มาตรฐานที่ 4  

  การท

7.1  คณะกรรมการระดับหนวยงานใชหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ 
ผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล 
– P13 (ขอ ) (KPI 7.1) 

กระบวนการ  7+2 

7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ 
หนวยงาน – P14 (ระดับ) (KPI 7.2) 

กระบวนการ   

7. ิหาร 
และการจัดการ 

7.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู – 
P15 (ระดับ) (KPI 7.3) 

กระบวนการ   

  การบร
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องคประ
ํานวน

ตัวบงชี้
รวม 

 

กอบ ตัวบงชี ้ ชนิดของตวั
บงชี้ สกอ. 

ชนิดของตวั
บงชี้ สมศ. 

จ

7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร กระบวนการ
บุคคลเพื่อพัฒนาและธ ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธ 16 (ระดับ)  
(KPI 7.4)

  
ํารงรักษาไว
ิภาพ – P

 

 

7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการ 
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย – I7 
(ระดับ) (KPI 7.5) 

ปจจัยนําเขา   

7.6  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน 
กระบวนการบริหารการศึกษา – P17 (ระดับ) 
(KPI 7.8) 

กระบวนการ   

7.7  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช
และเปาหมายของระดับหนวยงานสูระดับบุคค

ี ้ ผลผลติ  
ล – 

O15 (ระดับ) (KPI 7.9) 

 

7.8  งบประมาณสําหรบัการพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานทัง้ในประเทศและตางประเทศตอ
จํานวนบุคลากรทัง้หมด (บาท) 
(KPI 5.10 สมศ.) 

 มาตรฐานที่ 5  

7.  
และการจ

การบริหาร 
ัดการ

(ตอ) 

7.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน
วชิาชีพที่ไดรับการพฒันาความรูและทักษะ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(KPI 5.11 สมศ.) 

 มาตรฐานที่ 5  
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ ชนิดของตวั
บงชี้ สกอ. 

ชนิดของตวั
บงชี้ สมศ. 

จํานวน
ตัวบงชี้
รวม 

8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

) 

2  
คาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ– P18 (ระดับ) (KPI 8.1

กระบวนการ  +2

8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก กระบวนการ   
หนวยงานรวมกัน – P19 (ระดับ) (KPI 8.2) 
8.3  แผนการบริหารการเงินและงบประมา
(ระดับ) (KPI 5.6 สมศ

ณ 
.) 

 มาตรฐานที่ 5  

8.  การเงินและ
งบประมาณ 

8.4  ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ 
(ระดับ) (KPI 5.7 สมศ.) 

 มาตรฐานที่ 5  

9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
 

กระบวนการ  2+0 
ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
– P20 (ระดับ) (KPI 9.1) 
9.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพ ผลผลติ   
การศึกษาภายใน – O16 (ระดับ) (KPI 9.3) 

9.  ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 

รวม 15+6 
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2.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศ าม
นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศ

 
ท ําเ
 จนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ และมีการ

การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ –

ชนิดของตวับง
 

เกณฑการประ
คะ

 
ึกษาและต

มาตรฐานสํา ึกษา 

องคประกอบ
ตัวบงชีท้ี ่1.1

ี ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนด
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอด
กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของ

นินการ 

P1 (ระดับ) (KPI 1.1) 
ชี ้ กระบวนการ 

เมิน 
แนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด  
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ําเนินการ มีการดําเนินการ
ไมครบ 5 ขอแรก 5 – 6 ขอแรก 

 

ผลการป
มี  

ระเมิน
เกณฑ ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตนเอง 
การประเมิน 

 1 
 

มีการก
หรือปณ

ิธาน 
แพรให

บุคลากรรบัทราบผานทางเว็บไซต
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

หมายเลข
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th) Print-out 1 

ําหนดปรัชญา
ิธาน 

มีการกําหนดวัตถุประสงค ปณ
วิสัยทศัน และภารกิจโดยเผย

-เอกสาร  1.1.1 

 2 มีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป ให
สอดคลองกันและกัน 
และสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของ
สถาบัน ยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของ
ชาต ิ

มีการจัดประชุมอาจารยของ
สํานักพิมพฯ ในวาระพิเศษเพื่อจัดทํา
แผนกลยุทธของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1.1.2) 
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1.1.3) 
โดยมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
(1.1.4) แผนการดําเนินงาน (1.1.5) 
และแผนการปฏิบัติงานประจําป 
(1.1.6) ที่สอดคลองกันและกันและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของ
หนวยงาน 

-เอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมประจําปวาระพิเศษ 
เรื่อง “การจัดทําแผนกลยุทธของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ป
การศึกษา 2551-2555” 
-เอกสารหมายเลข 1.1.3 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 
2551 – 2555 
-เอกสารหมายเลข 1.1.4 
แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ พ.ศ. 2551 – 2555 
-เอกสารหมายเลข 1.1.5 แผนกลยุทธ 
สํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ ป
การศึกษา 2551 (Action Plan Version 1) 

 
ขอ 
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รายการหลักฐาน 

 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี  เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน 

2 (ตอ) (ตอ) -เอกสารหมายเลข 1.1.6 
นการปฏิบตัิงานประจําป

) 

 
แผ
การศึกษา 2551  สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan

บงชี้ แผนกลยุทธของสํานักพิมพฯ ไดมีการ
ตัวบงช

 3 มีการกําหนดตัว
เนินง
เปาหมาย
งชี้เพ่ือ

วัด อง
ก

ี้ของการดําเนินงาน และ
าหมายของแตละตัวบงชี้ 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
อยางครบถวน 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.5 
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปการศึกษา 2551 (Action 
Plan Version 1) 

 ของการดํา าน
และกําหนด

กําหนด
กําหนดเป

ของแตละตัวบ
ความสําเรจ็ข
ารดําเนินงาน 

มีการดําเนินการตา สารหมายเลข 1.1.7  4 ม
แผนครบทุกภารกิจ 

มีการดําเนินการตามแผนครบทุก
ภารกิจ โดยมีการรายงานและติดตาม
งานในวาระการประชุมอาจารยของ
สํานักพิมพ  

-เอก
รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 
5/2551 (หนา 5 – 6) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5 มีการติดตาม 

ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การดําเนิน 
งานตามตัวบงชี้ อยาง

 

 

 

2552 (สัมภาษณ ผอ.สนพ. 
นอยปละ 2 ครัง้ และ
รายงานผลตอผูบริหาร
และสภาสถาบนั 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในการ
ประชุมคณบดเีดือนธันวาคม 2551
และเดือนพฤษภาคม 2552 (1.1.8) 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

-เอกสารหมายเลข 1.1.8
รายงานการประชุมคณบดีเดือน
ธันวาคม 2551 และเดือนพฤษภาคม 

เพ่ิมเติม) 

มีการวิเคราะหคว
สอดคลองระหวาง     
กลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปา- 
ประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและ
แผนพ

สํานักพิมพฯ มีการวเิคราะหความ
สอดคลองระหวางกลยทุธ แผนกา
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกบั
ยุทธศาสตร แผนพัฒนาของมหาวทิยาล
ซ่ึงแผนพัฒนาของมหาวทิยาลัยมีความ
สอดคลองกบัยทุธศาสตรและแผนพัฒ
ของชาตติลอดจนสภาพการณปจจ
และแนวโนม

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.
รายงานการประชุมประจ
พิเศษ เร่ือง “การจัดทําแผนกลยุทธ
ของสํานักพิมพฯ” 

  

 6 าม

ัฒนาของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณ
ปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

ร

ยั 

นา
ุบัน

ในอนาคตอยางนอยปละ 1 
ครั้งในการประชุมประจําปวาระพเิศษเรื่อง 
“การจัดทําแผนกลยุทธของสาํนักพิมพฯ” 

2 
ําปวาระ
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ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี  เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 

มีการนําผลการ
ประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุง
กลยุทธและแผนการ

มีการนําผลการป และผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

ิทยาลยั
ction 

7 

ดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

ระเมิน -เอกสารหมายเลข 1.1.9 
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาว
กรุงเทพปการศึกษา 2551 (A
Plan) 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.5 
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพปการศึกษา 2551 (Action 
Plan Version 1) 

ะเมินตนเอง 
ปาหมาย ผลดํา นินงาน คะแนนการประ เอง บรรลุเปาห

ับ 6 ระดับ 7 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 สํานักพิมพฯ 
มกับสภาพการ
าบโดยทั่วกัน 

นดปณิธานที่สอดคลองกับบทบาทของห
ุบันอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีการเผยแพ

วยงาน และมีการทบทวนป
บุคลากรทุกระดับและสาธารณชน

งเสรมิจุดแข็ง 
สรางเปาหมายและตวับ
 พ.ศ. 2551 – 2

อ

 
การปร

เ เมินตน มาย 

ข  

เ
ระด

 
จุดแข็ง 

มีการกําห น ณิธานให
เหมาะส ณในปจจ รให
ไดรับทร
 
แนวทา
 งชี้เพ่ือวัดความสาํเร็จของการดําเนินตามแผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
งเทพ 555 และมีการทบทวนเปาหมาย ตัวบงชี้เปนระยะๆ อยางตอเน่ือง กรุ
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ของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้ของการปฏบิัติงานที่กําหนด – 
PI 1.2) 

ผลผลติ

 
 
เกณฑก

น 1 คะแนน 2 

 
ตัวบงชีท้ี ่1.2 รอยละ
 O1 (K
ช ดข งตวับงชี ้

ารประเมิน 
คะแน

 
 

คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

จํานวนต บประมา

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

ัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปง
 

ณที่บรรลุเปาหมาย 
×  100 

นิ อ

บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 ิบัติงานท
เท  100 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏ ี่กําหนด  
ากับรอยละ

 
รายการ
เอกสารห

หลักฐาน 
มายเลข 1.2.1 ตารางสรุปขอมูลของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้อง 

  แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2551 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.9 แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2551 
  (Action Plan) 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 95 รอยละ 100 3 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 

สํานักพิมพฯ มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และการดําเนินงานของ
นวยงาน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัตติามแผนอยางเปนระบบ ทําใหแผนดังกลาว
ามารถปฏิบตัิไดจริงและบรรลุเปาหมายครบทุกแผน 

 
ห
ส
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สมศ.) 

 1 

 
ตัวบงชีท้ี ่1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธทีเ่ชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ(ระดับ) (KPI 5.3 
 

น เกณฑการประเมิ
คะแนน คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2  43   ≥  
 
เปาหมาย 
 สําน วิทยาลัยกรุงเทพ ไดกําห ย ในการกําหนดแผนกลย ยงกบั 
ย

ักพิมพมหา นดเปาหมา ุทธที่เชื่อมโ
ุทธศาสตรชาติไว ระดับ 4 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ี  ม เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 คณะกรรมกา 
 

ร/ 
คณะทํางานกําหนด

ของ

มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ พ.ศ. 2551-2555 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.7 
รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 
5/2551 (หนา 2) แผนกลยุทธ

สถาบัน  
 2 มีแผนกล รจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงาน -อางยุทธของ อิงตามเอกสารหมายเลข

หนวยงาน แผนพัฒนาสํานักพิมพมหา
กรุงเทพ พ.ศ. 2551 – 2555 

 

ขอ 

มีกา  1.1.4 
วิทยาลัย

 
 วิเคราะหความ

แผน

3 มีคณะกรรมการ 
สอด-
 

นวยงานก
ุทธของ

ิทยาลัย 

มีการวิเคราะหความสอดคลองของ
แผนกลยุทธของหนวยงานกับแผน  

มหาว
ารกํา

พิมพมหาวิทยาลยักร พ 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมประจําปวาระ

เรื่อง “ ุทธ
นักพิม

กรุงเทพ ปกา 55” 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 
แผนพัฒนามหาวิทยาลยักรุงเทพ

ข 1.1.4 
แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ พ.ศ. 2551 – 2555 

คลองของ
กลยุทธห
แผนกลย

ับ
กลยุทธของ

ก
ิทยาลัยโดย
หนดแผนกลยุ  

พิเศษ 
ของสําคณะกรรม

ของสํานัก
ทธ
ุงเท

การจัดทําแผนกลย
พมหาวิทยาลยั
รศึกษา 2551-25

มหาว

พ.ศ. 2551 – 2555 
-อางอิงตามเอกสารหมายเล
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ระเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
ผลการประเมินตนเอง
มี  เกณฑการป
 4 แผน
ขอ 
 กลยุทธมีคว

คลองกับยุท
าม 

สอด ธ-
ศาสตร  กวา 
รอยละ 80 ของแผน 

ชาต ินอย
าของสํานัก

รุงเ

ามเอกสาร 
.1.2 

 5 แผน กลยุทธมีความ
ส

ละ 80 ของแผน 

 
     แผนพัฒน พิมพ- 
     มหาวิทยาลัยก ทพ 
     พ.ศ. 2551 – 2555 
     มีความสอดคลองกับ 

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
     พ.ศ. 2551 – 2555 
     รอยละ 85.71 

     -อางอิงต
     หมายเลข 1
     รายงานการประชุมประจําปวาระ 
     พิเศษ เร่ือง “การจัดทําแผน 

     ปการศึกษา 2551-2555” 
 

อดคลองกับยุทธ-      แผนพัฒนาของ      กลยุทธของสํานักพมิพ 
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ศาสตรชาติ ตัง้แตรอย

 
ขอ ื้นฐานในการดําเนินงาน 

ายข ร การขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา ปการศึกษา 
2550 2551 

นพัฒนาของสําน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

ประเมินตนเอง 
คะแนนการประเมิน 

แบบอิงเกณฑ ล 
มาตรฐาน 

แบบอิง
พัฒนาการ 

ประสิทธิผ
ตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 

 
สํานักพิมพมห นพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

งสถาบัน 

เสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

มูลพ

อ 

1. แผ ักพิมพ  

การ

 
จุดแข็ง
 าวิทยาลัยกรุงเทพ มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผ
รอยละ 85.71 ทําใหภารกิจของหนวยงานพัฒนาไดสอดคลองกับภารกิจขอ
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีนโยบายและแนวทางในการสง
ประเมินแผนปฏิบัติงานตามหลัก PDCA 
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ียนการสอน 
วนการสงเสร จรรยาบรรณวิชาชีพข

ับ) (KPI 2.7) 
ชนิดข ะบวนก

 
องคประกอบที ่2 การเร
ตัว ง ี ่2.1 มีกระบ ิมการปฏิบัตติาม องคณาจารย – P5 
 (ระด

องตวับงชี ้ กร าร 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย  4 ขอแรก 

บ ชีท้

 

ลการประเมินตนเอง 
ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผ
มี  เกณฑการประเมิน ขอ 
 1 มีการกําหนด

จรรยาบรรณวชิาชีพ

ลายลักษณอักษร 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณ
งสถาบนัไวเปน 

เลข
คูม บรรณบุคล 

คณาจารยไวเปน ลายลักษณอักษร 
วิชาชีพคณาจารยขอ

-เอกสารหมาย
ือจรรยา

 2.1.1 
ากร   

 

 2 มีกระบวนการ
สงเสริมใหผูเก

 
ี่ยวของ

ไดปฏ
จรรย

มหาวิทยาลัยและสํานักพิมพมหาวิทยาลยั
รสงเสริมใหบุคลากร
บ

จรร ีพ เช ือ
จรร ากรใหบ
หนวยงา กษา และลงชื่อรับทราบ 
(2.1.2) และการจัดอบรมเรื่อง 
“จรรยาบรรณบุคลากร” (2.1.3, 2.1.4) 

-เอกสารหมายเลข 2.1.2 
ใบลงนามรับทราบคูมือ

ุคลากร  
เลข 2.1.3 

เอกสารประกอบการอบรม 
“จรรยาบรรณบุคลากร”  
-เอกสารหมายเลข 2.1.4 
สรุปผลการดําเนินงาน

ัย
พ ประจําปการศึกษา 

2551 (หนา 7-8) 

ิบัตติาม
าบรรณวชิาชีพ 

กรุงเทพ มีกระบวนกา
ในหนวยงานไดรับทรา และปฏิบตัิตาม

น การเวียนคูม
คุลากรใน

ยาบรรณวชิาช
ยาบรรณบุคล

นศึ

จรรยาบรรณบ
-เอกสารหมาย

เปนตน  สํานักพิมพมหาวิทยาล
กรุงเท

  3 มีการกํากับดูแล  

 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลบุคลากรให

 เชน การตรวจสอบการลงบันทึก
เวลาปฏิบตัิงาน และดูแลการแตงกายของ
บุคลากรใหเหมาะสม เปนตน 

-เอกสารหมายเลข 2.1.5 

แตงกายของบุคลากร 
การปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ โดยหัวหนา
หนวยงาน

ใบลงนามรับทราบเรื่องการ  
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เอง 
การประ น 

 
ผลการประเมินตน (ตอ) 
มี  เกณฑ เมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาขอ 
  4 มีระบบในการ ในการดําเนินการก 

ดําเนินการ ี่  จรรยากับผูท
ไมปฏิบัตติาม

ชิาชีพ 
 

ับผูที่ไมปฏิบัตติาม
บรรณ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ใชระบบการประเมินผลงานประจําปของ
สถาบัน เชน การปรับขั้นเงินเดือนประจําปดวย
เกณฑต่ําสุด ตล ือนบุคลากรที่
ไมปฏิบัตติาม มีการลงโทษ
ตามระเบียบของ ัย  

-เอกสารหมายเลข 2.1.6 
ขอบังคับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วาดวยการ
บริหารงานบุคลากร 
พุทธ 0 
-ส . 

จรรยาบรรณว
อดจนการตักเต

จรรยาบรรณ และ
มหาวิทยาล

ศักราช 255
ัมภาษณ ผอ.สนพ

 
 วางแผน ปองกัน 

 5 มีการดําเนินการ ผูบริหารและหัวหนาหนวยงานมีการวิเคราะห
และสรุปปจจัยเสี่ยง รวมทัง้มีแผนปองกันความ
เสี่ยง (2.1.7) นวทางในการ

รงดใ
ลยัเขา

อสอบ (2.1.8) การรณรงค
และจัดทํานโยบายการผลติสิ่งพิมพเพ่ือปองกัน

) 

-เอกสารหมายเลข 2.1.7 
แผนการดําเนินงานการ
บร าร

ใน 
ิมพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ป
การศึกษา 2551 

.8 

ับ

 
ง

 

หรือหาแนวทางแกไข
การกระทําผิด
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

ตลอดจนสรรหาแ
ดูแลความประพฤตขิองบุคลากร เชน กา
บุคลากรที่มีบตุรศึกษาอยูในมหาวิทยา

ห วางระบบควบคุมภาย

ปฏิบัติงานในหองข

ปญหาในเรื่องของการละเมดิลิขสทิธิ์ (2.1.9
เปนตน 

ิหารความเสี่ยงและก

(ฉบับแกไข) ของสํานักพ

-เอกสารหมายเลข 2.1
บันทึกภายใน เร่ือง ขอความ
อนุเคราะหแจงชื่อผูขอร
ทุนการศึกษา 
-เอกสารหมายเลข 2.1.9
บันทึกการออก F-list แจ
เร่ืองนโยบายการพิมพ

 บรรลุเปาหมาย 
บรรลุเป

 
จุดแข็ง
 บร า การให 
ทุกคนไ ับทราบและปฏบิตัิตาม

 
มหาวิทยาลัยมีจรรยา รณวิชาชีพสําหรับบุคลากรทกุระดับ และมีก

 
รเผยแพรอยางเปนทาง

ดร

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง
ระดับ 5 ระดับ 5 3 คะแนน าหมาย 
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ุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ีท้ บและกลไกในการ  – P12 (ระดั

เก

 
องคประกอบที ่6 การทําน
ต ง ี ่6.1 มีระบ ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม บ) (KPI 6.1) 
ช

ผ
ม
 
 

ช

 

 

 

  
ัวบ

อ กระบว

ณฑก

ดข งตวับงชี ้

ารประเมิน 
คะแนน 1 

นการ 

คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย  4 ขอแรก 

ลการประเมินตนเอง 
เกณฑการประเ ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 ิงต  
าร
ษ

วิท

มีการกําหนด
แผนงานที่ชัดเจน 

มีการกําหนดแผนงานที่ชดัเจนไวใน
แผนปฏิบตัิงานประจําป 2551 เพ่ือ
รองรับการเขารวมกิจกรรมดานการทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมของสํานักพิมพ
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

-อางอ
แผนก
การศึก
มหา

ามเอกสารหมายเลข 1.1.6
ปฏิบตัิงานประจําป
า 2551 สํานักพิมพ
ยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 

มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน เชน  
1. การน

-เอกส
ตัวอย

หมายเลข 6.1.1 
 e-Mail การถายทอดความร

หมายเลข 6.1.2 
งานออกแบบที่นําลายไทย
ุกต 

อ

นิ

มิน ี ข

2 มีการกําหนด
กิจกรรมหรือ
โครงการที่เปน
ประโยชนสอดคลอง
กับแผนงาน 

ําลายไทยมาประยุกตในการ
ออกแบบ e-Mail ในหัวขอการถายทอด
ความรู (KM) ของสํานักพิมพ-
มหาวทิยาลยักรุงเทพ (6.1.1) 
2. การนําลายไทยมาประยกุตใชในการ
ออกแบบตางๆ (6.1.1, 6.1.2) 

าร
าง ู 

(KM) 
-เอกสาร
ตัวอยาง
มาประย

 
 

3 มีการดําเนินก
หรือโครงการอย

 ิจกรรม

ง 

สํานักพิมพฯ มีการจัดทําเอกสาร “บอก
ื่องไทย

พรขอมูล
าและประเพณีไทยมาต

การศึกษา 2550 โดยปจจุบันเผยแพรเปน
ฉบับที่ 6  (เม.ย. – มิ.ย. 52) นอกจากนี้ ยัง

ี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึง
จัดโดยมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง ไดแก 

-เอกสารหมายเลข 6.1.3 
างเอกสารบอกกล  
ารหมาย

รายงานการปร ที่ 
2/2552 (การใชเลขไทยในการเขียน
บันทึกรายงานการประชุม) 

ตัวอยางบันทกึภายใน (การใชเลข
ไทยในการเขยีนบันทึกภายใน) 

าง กลาวเลาเร
เพ่ือเผยแตอเน่ือ

” รายสามเดือน (6.1.3) 
เกี่ยวกับวันสําคัญทาง

ตวัอย
-เอกส

ศาสน ั้งแตป

าวเลาเรื่องไทย
เลข 6.1.4 
ะชุมอาจารย ครั้ง

สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม
เก

-เอกสารหมายเลข 6.1.5 
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เอง 
การประ  

 
ผลการประเมินตน (ตอ) 
มี  เกณฑ เมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐานขอ 
  3 มีการดําเน รรม 1. กิจก  ินกิจก

หรือโครงการอยาง
รรมการตักบาตร (6.1.6) 

2. งานสงกรานต (6.1.6) 
3. งานหลอเทียนพรรษา (6.1.6) 
4. งานลอยกระท
5. งานกฐินพ ) 
6. การรณรงคกา วยผาไทย
7. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเครื่อง
ถวยเอเชียต  (6.1.6) 

าร

มบท

 

-เอกสารหมายเลข 6.1.6 
รูปภาพการไปรวมกิจกรรมตางๆ 
-เอกสารหมายเลข 6.1.7 
เอกสารโครง หมู 
ภาคฤดูรอ
-เอกสา
หนาปกหนังสือพิพิธภัณฑสถานฯ 
-เอกสาร

ุกต 
 

p://bupress.bu.ac.th) 
Print-out 2 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.4 

ักพิมพ

ตอเน่ือง (ตอ) 
ง (6.1.6) 

ระราชทาน (6.1.6
รแตงกายด

การอุปสมบท
น 

รหมายเลข 6.1.8 

ะวันออกเฉียงใต
ชมเรือนไทย (6.8. การเยี่ยม 1.6) 

9. การนําลายไทยมาประยกุตใชในก
จัดบูธ นิทรรศการ BU Library Fair 
(6.1.6) 
10. การใชขนมไทยจัดเลี้ยงในการ
ประชุมตางๆ (6.1.6) 
11. การรณรงคการใชเลขไทยในการ
เขียนบันทึกภายในและรายงานการ
ประชุมอาจารย (6.1.4, 6.1.5) 
12. การรวมงานฌาปนกิจ (6.1.6) 
13. จัดทําเอกสารโครงการอุปส
หมู ภาคฤดูรอน (6.1.7) 
14. การจัดทําหนังสือพิพิธภัณฑสถานฯ 
(6.1.8) 
15. การศึกษาดูงานตลาดน้ําโบราณ 
ดอนหวาย (6.1.9) 
16. การชมนิทรรศการศลิปะ (6.1.6) 
17. การรวมทําบุญสรางศาลา 
โอสถานุเคราะห (6.1.10) 
18. การแนะนําเว็บไซตเกี่ยวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมบนเว็บไซตสํานักพิมพฯ
(1.1.1) 

หมายเลข 6.1.9 
ายใน เรื่อง ขออนุมัตบันทึกภ ิเบิก

งบประมาณสําหรับสัมมนาบุคลากร
สํานักพิมพฯ 
-เอกสารหมายเลข 6.1.10 
เอกสารการรวมทําบุญสรางศาลา
โอสถานุเคราะห 
-เอกสารหมายเลข 6.1.11 
แผน CD และภาพประกอบการเตน
แอโรบิคโดยใชเพลงไทยประย
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (htt

สรุปผลการดําเนินงานสําน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2551 (หนา 6) 
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ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

3 มีการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการอยาง
ตอเน่ือง (ตอ) 

19. เขารวมโครงการ “ธรรมะวันแม” 

ไทย
(2.1.4) 
20. การออกกําลังกายโดยใชเพลง
ประยุกต (6.1.11) 

 

สํานักพิมพฯ มีการประเมินผลกิจก
และโครงการดานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 
1 ประจําปการศึกษา 2551 เพ่ือ
ประเมินโครงการ  “บอกกลาวเลาเรื่อง
ไทย” (6.1.12) และจากผลการประ
พบวาควรปรบัปรุงดานจุดที่เผยแพร
บริเวณหองบรรณาธิกร ชั้น 2 ให
สามารถ
กรรมการฯ จึงทําเรื่องเพ่ิมจุดเผยแพ
เปนบอรดบริเวณจุดพั
(อยูระหวางการดําเนินการ) (6.1.13) 

-เอกสารหมาย
สรุปผลการประเมินผลกิจก
โครงการดานศิลปวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษ
-เอกสารหมายเลข 6.1.13 
ใบแจงซอมบอรด 

นินงาน คะแนนการประเ เอง บรรลุเปาหมาย 
ับ 4 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ดกิจกรรมที่เปนประโยชนสอดคลองตามแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม

างสรรคบรรยากาศในดานการทํานุบํ ลิปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ 
ารออกแบบสื่อ เชน e-Mail ดานศิลปะโดยนาํลายไทยมาประยุกตใ

ทุกระดับเขารวมกิจกรรมดานศ
ารสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินง

 ขอ 
    

  4 มีการประเมินผล
กิจกรรมหรือ
โครงการและนําผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

รรม

เมิน

อานไดสะดวกขึ้น คณะ
ร 

กทางขึ้นบันได 

เลข 6.1.12 
รรมและ

า 2551 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเ มินตน
ระดับ 4 ระด

 

จุดแข็ง 
 1. หนวยงานมีการกําหน
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป 
 2. สํานักพิมพฯ มีการสร ารุงศ
 3. มีการเผยแพรผลงาน นก เปนตน 
 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 1. สนับสนุนใหบุคลากร ิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีก านดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
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กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ 
ฒนธรรม (KP

คะแนน 2 คะแนน 3 

 
ตัวบงชีท้ี่ 6.2 จํานวน
 และวั I 4.1 สมศ.) 
เก ฑ ารประเมิน 

คะแนน 1 
≤ 5 6 – 15 

เป หมาย 
สํานักพิมพมห
ลักษณ ศิลปะ และว

กรุงเทพ กําหนดเปาหมายจํานวนกิจกร
ธรรม จํานวน 20 กิจกรรม 

มในการอนุรักษ พัฒนา และสราง

ดําเนินงาน 
สํานักพิมพมหาว
ริมเอกลักษณศลิป

กรุงเทพ สงเสรมิใหบุคลากรเขารวมก
ัฒนธรรม โดยในปการศึกษา 255
ิจกรรม  

รมในการอนุรักษ พ

เอกสารประชาสัมพันธและกําหน

ณ ก

> 15 
 

 าวิทยาลัย ร
เสริมเอก ัฒน

า

 
ผลการ
 ิทยาลัย ิจกร ัฒนา และ
สรางเส ะและว 1 จํานวน 21 กิจกรรม  และป
การศึกษา 2550 มีจํานวน 20 ก
 
เอกสารหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 6.2.1 ดการพิธีตางๆ 

ายเลข 1.1.1 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (http://bupress.bu.ac.thT) 
  t-out 2
อางอ สารหมายเลข ตัวอยาง e-Mail การถ ามรู (KM) 
างอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.2 ตัวอยางงานออกแบบที่นําลายไทยมาประยุกต 

มเอกสารหมายเลข 6.1.3 ตัวอยางเอกสารบอกกลาวเลาเรื่องไทย 

บันทึกรายงานการประชุม) 

างอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 เอกสารโครงการอุปสมบทหมู ภาคฤดูรอน 
เลข 6.1.8 หนาปกหนังสือพิพิธภัณฑสถานฯ 

หรับสัมมนา 

างอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.10 เอกสารการรวมทําบุญสรางศาลาโอสถานุเคราะห 
างอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.11 แผน CD และภาพประกอบการเตนแอโรบิคโดยใชเพลงไทยประยุกต 

อางอิงตามเอกสารหม
Prin  

ิงตามเอก  6.1.1 ายทอดคว
อ
อางอิงตา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.4 รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 2/2552 (การใชเลขไทยในการเขยีน 
  
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.5 ตัวอยางบันทกึภายใน (การใชเลขไทยในการเขียนบนัทึกภายใน) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.6 รูปภาพการไปรวมกิจกรรมตางๆ 
อ
อางอิงตามเอกสารหมาย
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.9 บันทึกภายใน เร่ือง ขออนุมัติเบิกงบประมาณสํา
  บุคลากรสํานกัพิมพฯ 
อ
อ
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ในการดํา

รายการขอมูลพื้นฐาน 
ปการ 
ศึกษา 

ปการ 
ศึกษา 
2551 

 
ขอมูลพื้นฐาน เนินงาน 

ขอ 
2550 

1. สํานักพิม วิทยาลัยกรุงเทพมีการสงเสร ากรในหนวยงานเขารวม
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวฒันธรรม

 ที่มีในรอบป   

21 พมหา ิมใหบุคล

ตางๆ

20 

 
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม (แยกตามปการศึกษา) 

รายชื่อผลงาน ปการศึกษา 2550 รายชื่อผลงาน ปการศึกษา 2551 
1. งานลอยกระทง 
2 งกรานต 
3. งานรดน้ํากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4. งานหลอเทียนพรรษา 

2. งานสงกรานต   
3. งานหลอเทียนพรรษา  

. งานส

. การรณรงคการแตงกายดวยผาไทย 
ัณฑสถานเครื่องถวย 

การศลิปะ 

ibrary Fair  

วทุกข 

1. การตักบาตร 

4. งานลอยกระทง   
5. งานกฐินพระราชทาน  
6. การรณรงคการแตงกายดวยผาไทย  

นเครื่องถวยเอเชีย

 การเยี่ยมชมเรือนไทย  
กุตใชในการจัดบูธ 

ยีนบันทึก

ขนมไทยจัดเลี้ยงในการประชมุตางๆ  

ฌาปนกิจ 
ในวันไหวคร ู

านจัดทําหนังสือพิพิธภัณฑสถานฯ  
หวาย” 

5
6. การเยี่ยมชมพิพิธภ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 7. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถา
7. การตักบาตร   ตะวันออกเฉยีงใต  
8. การชมนิทรรศ 8.
9. การถวายสงัฆทานในวันไหวครู  9. การใชลายไทยมาประย
10. งานกฐินพระราชทาน  นิทรรศการ BU Library Fair  
11. การเยี่ยมชมเรือนไทย  10. การรณรงคการใชเลขไทยในการเข
12. การนําลายไทยประยุกตใชในการจัดบูธ ภายในและรายงานการประชุมอาจารย  
นิทรรศการ BU L 11. การใช
13. การรณรงคการใชเลขไทยในการเขยีนบันทึก 12. การจัดทําเอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” 
ภายในและรายงานการประชุมอาจารย  13. การรวมงาน
14. การใชขนมไทยจัดเลี้ยงในการประชุมตางๆ  14. รวมพิธีถวายสังฆทาน
15. การแนะนาํเว็บไซตเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม 15. การประสานง
บนเวบ็ไซตสาํนักพิมพฯ 16. การไปทัศนศึกษาตลาดน้ําโบราณ “ดอน
16. การแตงกายไ  
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ตอ) รายชื่อผลงาน ปการศึกษา 2551 (ตอ) 
 

รายชื่อผลงาน ปการศึกษา 2550 (
17. การจัดทําเอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” ราย

ดือนเพ่ือเผยแพรขอมูลเกี่ยว
ศาสนาและประเพณีตางๆ ของไทย 

ก
19. ก
20. ก

17. การชมนิทรรศการศลิปะ เรื่อ  
หอศิลปมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

18. การรวมทําบุญสรางศาลาโอส ราะห
กับศิลปะและวัฒนธรรม

20. เขารวมโครงการ “ธรรมะวันแม” 
21. การออกกาํลังกายโดยใชเพลงไทยประยุกต 

สามเ กับวันสําคัญทาง ณ 

18. ารทําเครื่องปนดินเผา 
ารรวมงานฌาปนกิจ 
ารอุปสมบทหมู 

19. การแนะนําเว็บไซตเกี่ยว
บนเวบ็ไซตสาํนักพิมพฯ  

ง “Dice”

ถานุเค  

 
การประ

คะแนนการประเมิน 
เมินตนเอง 

แบบอิงเกณฑ แบบอิง
าการ 

รวมคะแนน 
มาตรฐาน พัฒน

ประสิทธิผล 
ตามแผน 

3 1 5 1 
 
จุดแข็ง 
 1. หนวยงานมีการกําหนดกิจกรรมที่เปนประโย รม

ระจําทุกป 
รสรางสรรคบรรยากาศในด ธรรมในรูปแบบตางๆ 

ลิปะโดยนําลายไท นตน 

ชนสอดคลองตามแผนงาน และมีการดําเนินกิจกร
อยางตอเน่ืองเปนป
 2. สํานักพิมพฯ มีกา านการทํานุบํารุงศลิปวัฒน
 3. มีการเผยแพรผลงานดานศ ยมาประยุกตในการออกแบบสื่อ เชน e-Mail เป
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานศิล

ับสนุนงบประมาณ
ปวัฒนธรรมมากขึ้น 

 2. มหาวิทยาลัยควรมีการสน เพื่อการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
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องคป าร 
าน
งาน

บวนการ 

คะแนน 1 คะแน

 
ระกอบที ่7 การบริหารและการจัดก

ตัวบงชีท้ี ่7.1 คณะกรรมการระดับหนวยง
 และสามารถผลักดันหนวย
 – P13 (ขอ) (KPI 7.1) 

 ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ใหแขงขันไดในระดับสากล 

ชนิดของตวับงชี ้ กระ

เกณฑการประเมิน 
น 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ ไมครบ 4 ข

 

ผลการประเม
มี  เกณ น ดําเนิน รายการหลักฐาน 

ินตนเอง 
ฑการประเมิ ผล งาน 

 1 คณะกรรมการระด
หนวยงาน ม บาท
ําคัญในการกําหนด
ิศทาง ยุทธศาสตรและ

ับหน
มีบทบาทสําคญัในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของหนวยงาน เชน การเขารวม

ของหนวยงาน 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมประจําปวาระ
พิเศษ เรื่อง “การจัดทําแผนกลยุทธ
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 
ับ

ีบท
ส
ท
นโยบายของหนวยงาน จัดทําและวิเคราะหแผนกลยุทธ ปการศึกษา 2551-2555” 

คณะกรรมการระด วย น  งา

 2 คณะกรรมการระดับ มีการติดตามและประเมินผลการ -อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1
หนวยงาน มีการติดตาม ดําเนินงานตามภารกิจของ รายงานการประชุมอาจารย ครั้งท
การดําเนินงานตามภารกิจ

าน 
หนวยงานในการประชุมอาจารย
สํานักพิมพฯ มากกวาปละ 2 ครั้ง 

.1.7 
ี่ 

5/2551 (หนาที่ 5-6) และครั้งที่ 
6/2551 (หนา 5-6) หลักของหนวยง

มากกวาปละ 2 ครั้ง 
  3 มีการประชุมกรรมการ มีการประชุมกรรมการระดับ -เอกสารหมายเลข 7.1.1 

ระดับหนวยงานอยางต่ํา
รอยละ 80 ของแผน ใน
การประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 80 โดย
มีการสงเอกสารให
กรรมการระดับหนวยงาน
อยางนอย 7 วันกอนการ
ประชุม 

หนวยงานครบทุกแผนและในการ
ประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขา
รวมอยางนอยรอยละ 80 โดยมี
การสงเอกสารใหกรรมการระดับ
หนวยงานอยางนอย 7 วันกอน
การประชุม 

ใบเซ็นชื่อของผูเขารวมประชุม
อาจารย 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบตัิงานประจําป 2551
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
(Year Plan) 

 

 

 
ขอ 
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ลการประเมินตนเอง (ตอ) 
 

 

ผ
มี  เกณฑการประเมิน ผลดําขอ เนินงาน รายการหลักฐาน
 4 คณะกรรมการระดับ สํานักพิมพฯ มีการประเมินผลงาน -เอกสารหมายเลข 7.1.2 
 มีการ ของผูบริหารหนวยงาน ตาม แบบประเหนวยงาน จัดให

ประเมินผลงานข
วยงา

หลักเกณฑทีต่กลงกันไว

ินผลงาน
ะจําป โดยระดับหัวหนาแผนก

ประเมินโดยผูอํานวยการ และ
ระดับผูอํานวยการ ประเมินโดย
ผูชวยอธิกา

 
มินผลงานประจําป (ระดับ

หัวหนาและผูอํานวยการ) อง หลักเกณฑการประเม
ผูบริหารหน น ตาม ปร

ลวงหนา 
รบดี 

ณะกรรมการระดั
วยงานมีการ

มการระดับหนวยงานม มายเลข 7.1.3   5 ค บ
หน
ดําเนินงานโดยใชหลัก

งเสริม

ทั้ง

คณะกรร ี
การดําเนินงานโดยใชหลักธรรมา-
ภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน 
โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง
หนวยงาน  

าน 
ร

ทนที่ไดรับการ

.3) 
ด

ประเมินซึ่งกันและกันดวยแบบ

ับ

กพิมพฯ ในหัวขอสาย
ตรงผูอํานวยการ (1.1.1) ทาง
โทรศัพท ทางอีเมล และ
แบบสอบถาม (7.1.5) เปนตน 

-เอกสารห
แบบประเมินผลงานของอาจารยและ
เจาหนาที่ 
-เอกสารหมายเลข 7.1.4 
แบบประ อง

ลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัย

ธรรมาภิบาลและส
การบริหารงาน โดยใช
หลักธรรมาภบิาลทัว่
หนวยงาน 

 ไดแก การใชหลกัเกณฑ
ในการพิจารณาผลงานประจําป
ของอาจารย เจาหนาที่และพนักง
โดยบคุลากรในหนวยงาน จะรับกา
ประเมินผลงาน 3 รูปแบบ คือ 
ประเมินโดยผูบังคับบญัชา 
ประเมินโดยตวัแ
คัดเลือกจากบุคลากร (เฉพาะ
อาจารยและเจาหนาที่) (7.1
และนอกจากนี้สํานักพิมพฯ ยังเป
โอกาสใหบุคลากรทุกระดับได

ประเมินผลงานบุคลากรของ
สํานักพิมพฯ (7.1.4) นอกจากนี้
หนวยงานยังสงเสริมใหมีระบบ ร
ฟงความคิดเห็นจากบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป 
ผานชองทางตางๆ ไดแก ทาง
เว็บไซตสํานั

เมินผลงานบุคลากรข
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
-เอกสารหมายเลข 7.1.5 
แบบสอบถามความพึงพอใจของ
อาจารยและนักศึกษา 
-อางอิงตามเอกสารหมายเ

กรุงเทพ (http://bupress.bu.ac.th) 
Print-out 3 สายตรงผูอํานวยการ 
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ินง น าย 

 
กา ป ินตนเอง 

ําเนเปาหมาย ผลด าน คะแนนการประเมินต เอง บรรลุเปาหม
ับ 5 ระ 3 คะแ บรรลุเปาหมาย 

 
1. ผูบริหารสํานักพิมพมห
บบมีสวนร

ิทยาลัยกรุงเทพ มีการติดตาม 
ระจายอํานาจโปรงใสตรวจสอบไ
ักพิมพมหาวิทยาล

ร ระ

ระด ดับ 5 นน 
 
จุดแข็ง
 าว กํากับดูแลหนวยงานอยางใกลชิด และมีการ
บริหารแ วม โดยเนนการก ด 
 2. มีการประชุมอาจารยสําน ัยกรุงเทพ ครบตามแผน 

เม
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ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน – P14 (ระดับ) (KPI 7.2) 
ชน ี ้
 

เกณ ะเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 

ตัวบงชีท้ี ่7.2 
ิดของตวับงช กระบวนการ 

ฑการปร

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 3 ขอแรก ครบทุกขอ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี  เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 

1 มีกระบวนการสรรหา
ผูบริหารที่เปนระบบ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

สํานักพิมพฯ มีหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาบุคคลเขาสูตาํแหนง
ผูบริหารในทุกระดับ ตามหลกัเกณฑ
ของมหาวทิยาลัย 

-เอกสารหมายเลข 7.2.1 
แบบฟอรมแตงตั้งผูดํารงตําแหนง  
(บค.215/2) 

 2 ผูบริหารดําเนินการบริหาร
ดวยหลักธรรมาภิบาล และ
ใชศักยภาพภาวะผูนําที่มี
อยู โดยคํานึงถึงประโยชน
ของหนวยงาน และผูมี
สวนไดสวนเสยี 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหผูบริหาร
ทุกระดับเขาใจการบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาล โดยการจัดอบรม 
เร่ือง “ธรรมาภิบาลกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน” (7.2.2) และมี
การบริหารโดยใชหลักเกณฑและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
(2.1.1) นอกจากนี้ผูบริหารยังใช
ศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูในการ
บริหารงาน รวมทั้งมีการจัดทํา
แผนพัฒนาสํานักพิมพฯ ซึ่ง
สํานักพิมพฯ สามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนไดบรรลุเปาหมาย โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของหนวยงาน
และผูมีสวนไดสวนเสีย คือ การ
ดําเนินงานใหอยูภายใตงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ (7.2.3) ตลอดจนมีการ
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เชน การรณรงคการใชกระดาษรียูส 
(7.2.4) และมีการบริหารงบประมาณ
อยางโปรงใส โดยจัดทํารายงาน
ทางการเงินนําเสนอผูบริหาร
รับทราบทุกสิ้นเดือน (7.2.5) 

-เอกสารหมายเลข 7.2.2 
เอกสารประชาสัมพันธการจัดอบรม
เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน” 
-เอกสารหมายเลข 7.2.3 
รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับ
คาใชจายจริง ประจําปการศกึษา 2551 
-เอกสารหมายเลข 7.2.4 
โครงการการใชกระดาษรียสูของบริษัท 
โนเวล มีเดีย จํากัด 
-เอกสารหมายเลข 7.2.5 
รายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.1 
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 

 

 
ขอ 
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ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี  เกณฑการประเมิน ขอ 
 3 มีกระบวนการ 
 

การ
ปร พและ
ผ

น
ใน

สํานักพิมพฯ มีการประเมินศักยภาพ
และผลการปฏิบ ิหารที่
ชัดเจนและเป  
ดวยกระบวนการ งานระดับ
หัวหนาและผูอํานวยการประจําปของ
มหาวิทยาลัย

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.2 
แบบประเมินผลงานประจําป 
(ระดับหัว าร) 

ะเมินศักยภา
ลการปฏิบตังิาน

ของผูบริหารที่ชัดเจ

ัติงานของผูบร
นที่ยอมรับในหนวยงาน

ประเมินผล
หนาและผูอํานวยก

และเปนทีย่อมรับ
หนวยงาน  

  4 มีการจัดทําแผนและ
กลไกการพัฒนา
ศักยภาพของ
ผูบริหารตามผลการ

มหา า
ศักย  
255
ภิบ หาวิทยาลัย
ก
แ

ni
55
สง 
“งาน
อบร  
การ ) 

รั้งที่ 7 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.4 

ักพิมพ

ายเลข 7.2.2 
จัดอบรม

ประเมิน และ
ดําเนินการตามแผน
อยางครบถวน 

เอ
ให
U
2

วิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒน
ภาพของผูบริหารทุกป โดยในป
1 น้ีมีการจัดบรรยายเรือ่ง ธรรมา- 
าลกับการบริหารม
ชน (7.2.2) และมีการจัดอบรม
กหัวหนาหนวยงาน เร่ือง Creative 
versity เม่ือวันที่ 22-23 มีนาคม 
2 ที่ผานมา (7.2.6) ตลอดจนการ
หน.บก. เขารับการอบรมเรื่อง 
วิจัยสูตําราและบทความ” และ 
มเร่ือง “พระราชบัญญัตจิดแจง
พิมพ พุทธศักราช 2550” (2.1.4

-เอกสารหมายเลข 7.2.6 
กําหนดการสัมมนาหัวหนา
หนวยงาน ค

สรุปผลการดําเนินงานสําน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2551 (หนา 6 และ 9) 
-อางอิงตามเอกสารหม
เอกสารประชาสัมพันธการ
เร่ือง “ธรรมาภิบาลกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน” 
 

าน คะแนนการประเม เอง บรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

ูบริหารทุกระดับอยางเปนระบบและม

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินง ินตน
ระดับ 3 ระดับ 4 

 
จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาผ ีการดําเนินการตามแผน 
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ัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู – P15 (ระดับ) (KPI 7.3) 
วนการ 

 
ตัวบงชีท้ี ่7.3 มีการพ
ชน ข งตวับงชี ้ กระบ

เก ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

ผ ารประเมินตนเอง 
เกณฑการปร ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน

มีการทบทวนแ
แผนการจัดการความ
เพ่ือมุงสูองคก
เรียนรูและประชาสัมพ
เผยแพรใหประช

ธ
ง

มีการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรู ปการศึกษา 25
2555 โดยเผยแพรในลักษณะข
เอกสารและเผยแพรทางเวบ็ไซต
สํานักพิมพฯ เพ่ือใหบุคลากร
รับทราบ 

-เอกสารหมายเลข 7
จัดการความรูของสํานักพิมพฯ ป
การศึกษา 2550 – 2555 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (http://bupress.bu.ac.th) 
Print-out 4 

ย

  -เอกสารหมายเลข 7.3.2 
ขอมูลความรูที่เผยแพร  

  -

   มีการดําเนินโครงการตามแผน
   การจัดการความรูและประสบ 
   ความสําเร็จตามเปาหมาย ครบ  

ิด อ

ณฑก

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

มี  ะเมิน  
ลก

 
 

1 ละจัดทํา
รู 

รแหงการ
ัน

าคมขอ
หนวยงานรับทราบ 

50 – 
อง

.3.1 แผนการ

1 

 2 มีการดําเนินการตามแผน
จัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมา
ไมนอยกวา รอยละ 50 

ทางเว็บไซต 
เอกสารหมายเลข 7.3.3 

  ขอมูลการทํางานทดแทนกันของ 
  บุคลากร 

 
 

ําเนินการ
รความรูและป

ความสําเร็จตาม
าหมายรอยละ 100 

 

   3 โครงการ (รอยละ 100) ดังน้ี 
   1. โครงการประชาสัมพันธ 

วคิดใน
การเรียนรู โดยการ

   ความรูมาเผยแพรทางเวบ็ไซต 
   สํานักพิมพฯ ทุก 2 เดือน (7.3.2) 

   บุคลากรสามารถทํางาน 
   แทนกันได (7.3.3) 
   3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัต ิ
   การ KM/LO อยางตอเน่ือง (1.1.1) 

อิงตามเ 1.1 
  เว็บไซตสํานัก ัย 
  กรุงเทพ (http://bupress.bu.ac.th
  Print-out 5 

3 มีการด ตามแผน    แน
จัดกา ระสบ    

การพัฒนาองคกรเอ้ือ   -อาง
นําขอมูล 

อกสารหมายเลข 1.
พิมพมหาวิทยาล

เป
   2. โครงการ Job Buddy  

 
ขอ 
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ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี  เกณฑการประเมิน ขอ 

 

  4 มีการติดตาม
มสําเร็จ

ของ วามรู 

มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของการจัดการความรูในวาระการ
ประชุมอาจารยข พฯ 

-เอกสารหมายเลข 7.3.4 
รายงานการประชุมอาจารย
สํานักพิมพฯ 1 (หนา 7) 
และครั้งท

ประเมินผลควา
การจัดการค องสํานักพิม  ครั้งที่ 6/255

ี่ 1/2552 (หนา 4) 
มีการนําผลการ  5 
ประเมินไปปรบัใช  

  

ในการพัฒนา
กระบวนการจดัการ
ความรูใหเปนสวน
หน่ึงของกระบวนงาน
ปกติ และปรบัปรุง
แผนการจัดการ
ความรู 

ปาหมาย ผลดําเน าน คะแนนการประเมิน เอง บรรลุเปาหม
ับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
ระเมินผลความสําเร็จของการจ วามรูโดยสอ

ป ชุม าจารยของสํานักพิมพฯ 
 
แนวทา
 ุคลาก า M และมีการฝกอบรม
เชิงปฏิบตัิการ KM/LO อยางตอเน่ือง

งเสรมิจุดแข็ง 
สํานักพิมพฯ สงเสริมบ รใหมีสวนรวมพัฒนาความรู โดยมีก รจัดทําแผน K

 

 
การประเมินตนเอง 

ิน ต าย 

 

×

เ ง น
ระด  4 

 
จุดแข็ง
 สํานักพิมพฯ มีการติดตามป ัดการค ดแทรกในวาระการ

อระ
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และกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให 
กรมีคุณภาพ  – P16 (ระดับ) (KPI 

กระบว
 

เกณฑก
คะแนน 1 คะแนน 2 

 
ตัวบงชีท้ี ่7.4 มีระบบ
 บุคลา และประสิทธิภาพ 7.4) 
ช ดข งตวับงชี ้

ารประเมิน 

นการ 

คะแนน 3 
มีการดําเนินกา
ไมครบ 3 ขอแรก 

ประเมินตนเอ
เกณฑการประเม

มีการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เปนรูปธรรม ภายใต
วิเคราะหขอมูลเช
ประจักษ

นิ อ

ร มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 

ผลการ ง 
มี  ิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 

1 
ที่

การ
ิง

 

สํานักพิมพฯ มีการจัดทําแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปน
ระบบ (2.1.6) โดยสํานักพิมพฯ มีการ
จัดทําผังโครงสรางการบริหารงานตาม
จํานวนบุคลากรและคุณวุฒิตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัย (7.4.1) 

-เอกสารหมายเลข 7.4.1 
โครงสรางการบริหารงานของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.6 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วา
ดวยการบริหารงานบุคลากร 
พุทธศักราช 2550 

 ละกลไกใ
ทรัพยากรบุคค

เปนการสงเสริมสมรรถนะใน
ิบัติงาน เชน การสรร

เสนทางเดินของตําแหนง 
วมประชุม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ 
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพ 

ิมพฯ
ิหารทรัพยากรบุค

มหาวิทยาลัยป 2550 (2.1.6) เชน 
การสนับสนุนใหบุคลากรเขารวม

เบื้องตน" (ระดับพนักงาน) เร่ือง "การ
ใชโปรแกรม Adobe InDesign CS2" 
(ระดับอาจารย-เจาหนาที่) เพื่อพัฒนา

าวิทยาลัยมีมาตรการสรางขวัญ
กําลังใจใหแกบุคลากร เชน การเพิ่ม
เงินชวยเหลือคาครองชีพใหแก
บุคลากรคนละ 1,200 บาท/เดอืน 
(7.4.2) และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป (7.1.3) เปนตน  

ารหมาย
มหาวิทยาลัย “ใ 
บุคลากร 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.4 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป 2551 
(หนา 5-13) 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.6 

วาดวยการบริหารงานบุคลากร
พุทธศักราช 2550 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.3 
แบบประเมินผลงานของอาจารยและ
เจาหนาที่ 

2 มีระบบแ นการ สํานักพ
บริหาร ลที่ การบร

 ใชระบบและกลไกใน -เอกส
คลของ

เลข 7.4.2 
หเงินชวยเหลือ” แก

การปฏ
หา การจัดวางคนลง
ตําแหนง การกําหนด

อบรมเร่ือง "การใชคอมพิวเตอร สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพ

การสนับสนุนเขาร
ฝกอบรม และ/หรือ เสนอ
ผลงานทางวิชาการ การ

ทักษะในดานตางๆ (2.1.4) 
มห

ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 
ขอ 
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ี  เกณฑการประ ารหลักฐาน 

 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
ม เมิน ผลดําเนินงาน รายก
 3 มีระบบสวัสด และ สํานักพ กิาร

ี่ดี 
ากาศ

ที่ด ํางาน
ไ

ยู

ิมพฯ มีระบบสวัสดกิารและ
เสริมสรางสุขภาพที่ดี เชน การ
ประสานงานกับมหาวิทยาลยัในการสง
บุคลากรทุกระด ตรวจ
สุขภาพประจ ราง
บรรยากาศทีด่ ํางาน
อยางมีความสุข เชน การจัดภูมิทัศน
โดยรอบใหสว อดจน
สงบ

le
และ
ควา

-เอกสารหมายเลข 7.4.3 
เอกสาร เร่ือง “การตรวจสขุภาพ
ประจําป 2551” 
-เอกสารหมา
ภาพบริเว ักพิมพฯ 
- เอกสา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
Cleaning

เสริมสรางสุขภาพท
และสรางบรรย

 

ีใหบุคลากรท
ดอยางมี
ประสิทธิภาพและอ

ับเขารบัการ
าํป (7.4.3) มีการส
ีใหบุคลากรไดท

ยเลข 7.4.4 
ณโดยรอบของสําน

รหมายเลข 7.4.5 
อยางมีความสุข 

ยงาม (7.4.4) ตล
ุคลากรเขารวมโครงการ BU 
aning Day เพ่ือทําความสะอาด
จัดระเบียบสถานทีท่ํางานเพื่อเพ่ิม
มสุขในการปฏิบัติงาน (7.4.5) 

C

 Day 2009 

มีระบบสง

โอกาสประสบความ 
สําเร็จ และกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็ว
ตามสายงาน 

ต

ักพิมพฯ มีระบบสงเสรมิสนับส
ากรที่มีศกัยภาพสูงใหมีโอกาส

ับทุนการศึกษา (7.4.6) และการ
คุณวุฒิการศึกษาใหแกบุคลาก
ความเหมาะสม (7.4.7, 2.1.4) 

-เอกสารหมายเลข 7.4.6 
ใบรายงานผลการลงทะเบียน/ 
ใบเสร็จรับเงิน 
-เอกสารหมายเลข 7.4.7 
สรุปผลการดําเนินงานของป
การศึกษา
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.4 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 25

มีการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร
ทุกระดับอยางเปน
ระบบ 

สํา

บ

ักพิมพฯ ใหความรวมมือแก
ักวิจัยสถาบันและประเมิน
จัดทําการสํารวจความพึงพอใจขอ
ากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

-เอกสารหมายเลข 7.4.8 
บทสรุปอาจารยและเจาหนาที่ส
สนับสนุนวชิาการ เร่ือง "ความ
พอใจในการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2551" 

  4 เสรมิ
สนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงใหมี

สําน นุน
บุคล
ประสบความสําเร็จ โดยสนับสนุนให
ไดร
ปรับ ร
าม  2550 (หนา 82) 



51 (หนา 88) 
  5 น

สําน ผลใน
การ ง
ุคล

าย
พึง

งานของบุคลากร

 
 

ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

6 มีการนําผลการ
ประเมินความพึง
พอใจเสนอผูบริหาร
ระดับสูง และมี
แนวทางใน
ปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือใหดีขึ้น 

การ

  

นินงาน คะแนนการประเม
ับ 5 3 คะแนน 

ข็  
สํานักพิมพฯ มีการสงเ ริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษ ีโอกาสกาวหนาในอาชีพ 

 
 × 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเ ินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 5 ระด บรรลุเปาหมาย 

 
ง

 ส ะและม
จุดแ
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าพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบรหิาร การเรียนการสอน และการวิจัย  – 
ดับ) (KPI 7.5

อ ปจจัยน เขา 

เกณฑก
คะแนน 2 คะแนน 3 

 
ตัวบงชีท้ี ่7.5 ศักยภ
 I7 (ระ ) 
ช ิดข งตวับงชี ้

ารประเมิน 
คะแนน 1 

ํา

มีการดําเนินกา
ไมครบ 2 ขอแร

น

ร 
ก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอแรก 

 
ลการประเมินตนเอง 

ประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผ
มี  เกณฑการขอ 
 
 

ายในกา
ฐานขอมูลเพ่ือ

ตัดสินใจ 

วิทยาลั
ัดทําระบบฐานขอมูล ร
ตัดสินใจภายในหนวยงาน เชน 
โปรแกรม MEIS (7.5.1) และ 

สํานักพิมพฯ ไดนําระบบฐานขอมูล
ดังกลาวมาเชือ่มโยงเพื่อใช
ประโยชนในการบริหารจัดการ 

ารหมาย
ฐานขอมูล ME
ตัวอยาง)  
-เอกสารหมายเลข 7.5.2 

ce 
(http://10.19.73.103/portal/cincout/
index2.cfm?CFID=79441&CFTOK
EN=34752452) 

1 มีนโยบ รจัดทํา มหา
ระบบ การ จ

ยมีนโยบายในการ -เอกส
ไวใชเพ่ือกา

เลข 7.5.1 
IS (Print-out 

Time Attendance (7.5.2) โดย ฐานขอมูล Time Attendan
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เนินงาน รายการหลักฐาน 

 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี  เกณฑการประเมิน ผลดํา
 2 มีระบบฐาน ลเพ่ือการ สําน ขอมู

ตัดสินใจ 
ักพิมพฯ มีการนําระบบ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลยัมาใช
เพ่ือการตัดสินใจ เชน ฐานขอมูล 
MEIS (7.5. ณ (7.5.3) 
URSA แ nce 
(7.5.2) นอก ิมพฯ ยัง
ไดจัดทําฐานขอมูลเพ่ิมขึ้น ไดแก 
- Assignment (7.5.4) 
- สตอก-ก

.6)  

-เอกสารหมายเลข 7.5.3 
รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ
แยกตามหมวดบัญชขีองสาํนักพิมพฯ 
-เอกสารหมา
Assignme rver 
Drive K
Assignment) 
-เอกสารหมายเลข 7.5.5 
สต็อกกร rver 

/ป 2551) 

รผลิตสิ่งพิมพ (ขอดูไดใน 
นการผลิต

) 

r Drive R/6 
งบประมาณสํานักพิมพฯ/ การใช
งบประมาณ) 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.5.1 
ฐานขอมูล MEIS (Print-out 
ตัวอยาง) 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.5.2 
ฐานขอมูล Time Attendance 
(http://10.19.73.103/portal/cincout/
index2.cfm?CFID=79441&CFTOK
EN=34752452) 

1) งบประมา
ละ Time Attenda

จากนี้สํานักพ

ยเลข 7.5.4 
nt (ขอดูไดใน Se

/15 รวมสถิตติางๆ/

ระดาษ (7.5.5) 
- กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ (7.5
- ฐานขอมูลดานการใชงบประมาณ 
(7.5.7) 

ะดาษ (ขอดูไดใน Se
Drive R/28 สตอกกระดาษ
-เอกสารหมายเลข 7.5.6 
กระบวนกา
Server Drive R/5 กระบว
สิ่งพิมพ/กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ
-เอกสารหมายเลข 7.5.7 
ฐานขอมูลดานการใชงบประมาณ 
(ขอดูไดใน Serve
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ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี  เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

3 มีการประเมิน
ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 

ใน

หศูนยคอมพิวเตอร 
Backup ขอมูลใน Server ของ
สํานักพิมพฯ ในทุกวันเสาร (7.5.9) 

อง

ูล 

ัย

สํานักพิมพฯ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของผูใชเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
ของหนวยงานทุกปการศึกษา 
(7.5.8) และมีการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล เชน 
การใส Login และ Password 

ลสรปุ(1.1.1) กอนเขาถึงขอมู
คาใชจายของทุกหนวยงาน
เว็บไซตสํานักพิมพฯ รวมทั้งมี
ระบบในการรกัษาความปลอดภัย
ของฐานขอมูลกลางของหนวยงาน
โดยการใ

-เอกสารหมายเลข 7.5.8 
แบบประเมินประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการใชทรพัยากร
และระบบฐานขอมูลกลางข
สํานักพิมพฯ ครั้งที่ 2 ประจําป
การศึกษา 2551 
-เอกสารหมายเลข 7.5.9 
ขั้นตอนการ Backup ขอม
(สามารถดูไดที่ Server ของ
สํานักพิมพฯ) 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาล
กรุงเทพ (http://bupress.bu.ac.th) 
Print-out 6 

-อางอิงตามเอกสารหมายเ
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2551 (สรุปผลการ
ประเมินประสทิธ
พอใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรและ
ระบบฐานขอมูลกลางของสํานักพ
ครั้งที่ 2 ป
(หนา 106-116) 
-เอกสารหมายเลข 7.5.10 
เอกสารเปรียบเทียบการปรับปรุง
ฐานขอมูลเพลท 

  

 4 มีการประเมินความพึง
พอใจของผูใชฐานขอมูล 

สํานักพิมพฯ มีการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชฐานขอมูลของ
หนวยงานทุกปการศึกษา 

ลข 2.1.4 

ิภาพและความพึง

ิมพฯ 
ระจําปการศึกษา 2551 

 5 มีการนําผลการประเมิน
ในขอ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

มีการนําผลการประเมินความ    
พึงพอใจของผูใชฐานขอมูลมาใช
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล เชน การ
อัพเดตขอมูลในฐานขอมูลการ
จัดเก็บเพลทใหมีความทันสมัยและ
ถูกตองมากขึน้ เปนตน 
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เปาหม ินงาน ระเมินตนเอง ย 

 
การประเมินตนเอง 

าย ผลดําเน คะแนนการป บรรลุเปาหมา
ระด ระดับ 5 นน มาย ับ 4 3 คะแ บรรลุเปาห

 
สํานักพิมพฯ ารจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือกา

บปองกันความปลอดภัยของฐานขอม
ารใชระบบฐานขอมูลและแจงใหผูเกี่ย
ยิ่งขึ้น 

ใจและมีการประเมินประสิทธิภาพใน
ูล รวมทั้งยังมีการประเมิน
ของรบัทราบ เพ่ือนําผลที่

ลากรในหนวยงานเรื่อง การใชฐาน
รมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ย

มูลในดานอ่ืนๆ เชน URSA เปนตน 
องกับภาระงานอยางสม่ําเสมอ 

 

 
จุดแข็ง
  มีนโยบายในก รตัดสิน
การจัดทําระบบฐานขอมูล และมีระบ
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในก ว ไดไป
ปรับปรุงฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 1.  จัดอบรมใหความรูแกบคุ ขอ
 2.  สงบุคลากรเขารับการอบ วข
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มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศกึษา 
 KPI 7.8
ชนิด งชี ้ กระบวนการ 

รประเมิน 

 
ตัวบงชีท้ี ่7.6 

– P17 (ระดับ) ( ) 
ของตวับ

เกณฑกา
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ระเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน มี  เกณฑการป

 1 มีการแตงตั้ง สํานักพิมพฯ มีการประกาศแตงตั้ง -เอกสารหมายเลข 7.6.1 
การ คณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(7.6.1) โดยคณะกรรมการฯ 

ประกาศ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรม
บริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ

เสี่ยง โดยมีผูบริหาร
หนวยงาน และตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของหนวยงานรวมเปน
คณะกรรมการ หรือ
คณะทํางาน โดย 
ผูบริหารหนวยงาน ตองมี
บทบาทสําคญัในการ
กําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง 

มีบทบาทในการรวมกําหนด
นโยบายและแผนการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง (7.6.2) 


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
-เอกสารหมายเลข 7.6.2 
รายงานการประชุมการบริหาร 
ความเสี่ยงของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2551 
(หนา 2) 

 2 มีการวเิคราะหและระบุ
ปจจัยเสีย่งที่สงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย
ในการบริหารงาน และ
จัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเสีย่ง 

คณะกรรมการฯ มีการจัดประชุม
เพ่ือวิเคราะหปจจัยเสี่ยงทีมี่
ผลกระทบหรอืสรางความเสียหาย
ใหกับหนวยงาน 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.7 
แผนการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน (ฉบับแกไข) ของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2551 

 

 

 
ขอ 
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ี  เกณฑการประ นินงาน รายการหลักฐาน 

 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
ม เมิน ผลดําเ
 3 มีการจัดทําแผน สํานักพ 
 บริหารความเสี่ยง 

าวตอง
กําหนดมาตรการหรือ
แ

ความเขาใจใหกับ
ใน

 

ิมพฯ มีแผนกําหนดบริหาร
ความเสี่ยงที่มีการกําหนดแผนการ
ดําเนินการแกไข หรือลด หรือปองกัน
ปจจัยเสี่ยงที่อาจ ม 3 ดาน 
คือ 
1. ความเสี่ยงด
   และงบประมาณ 
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
3. ความเสี่ยง ยนอก 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.7 
แผนการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน (ฉบับ สํานักพิมพ
มหาวิทยา ศึกษา 
2551 

โดยแผนดังกล

ผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู 

จะเกิดขึ้นรว

านงบการเงิน 

แกไข) ของ
ลัยกรุงเทพ ปการ

บุคลากรทุกระดับ
ดานการบริหารความ
เสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด
หรือ ปองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 

จากเหตุการณภา

มีการดําเนินการตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง 

O

ักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการ -เอกสารหมายเลข 7.6.3 
ใบขออนุมัติซ้ือ เลขที่ 5003
(เปนการดําเนินการตอเน่ือง 2 ป) 
-เอกสารหมายเลข 7.6.4 
สัญญาบริ

เสี่ยงและการวางระบบควบคุม
ภายใน (ฉบับแกไข) ของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึก
2551 

  4 สําน
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
เชน การซื้อเครื่องพิมพสี่สีเพ่ือทดแทน
เครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ การหาบริษัท 

utsource และการจัดสรรบุคลากรใน
การเขาหองขอสอบ เปนตน 

157 

การและบํารุงรักษาเครื่อง
ถายเอกสารระบบสําเนาตอแผนแบบ
รวมผงหมกึสี 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.7 
แผนการดําเนินงานการบริหารความ

ษา 

 
 
 
 

ขอ 

 



 

 

44
 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

5 มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนมีการ
กําหนดแนวทางแล
ขอเสนอแนะในกา
ปรับปรุงแผนบริหา
ความเสี่ยง โดยไดรับ
ความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุด
หนวยงาน 

ะ
ร
ร

ของ

ละ

ผูบริหารในสายงาน เชน การซื้อ
รับอนุมัติ

ายในกรณีเรงดวน 
ะการวางระบบควบคุม

ภายใน (ฉบับแกไข) ของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2551 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.6.3 
ใบขออนุมัติซ้ือ เลขที่ 5003157 
(เปนการดําเนินการตอเน่ือง 2 ป) 

มีการจัดทําสรุปผลการบริหารความ
เสี่ยง (2.1.7) เพ่ือกําหนดแนวทางแ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนงาน
ตอผูอํานวยการสํานักพิมพ 
และ
เครื่องพิมพสี่สี (7.6.3) การได
ใหสํารองเงินเพ่ือใชจ
(7.6.5) 

-เอกสารหมายเลข 7.6.5 
บันทึกภายในขออนุมัติตั้งเงินสด
ยอยสําหรับสาํนักพิมพฯ 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.7 
แผนการดําเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงแล

ะเมินตนเอง 
ปาหมาย ผลดํา นินงาน คะแนนการประเมินต เอง บรรลุเปาหมาย 

ับ 5 ับ 5 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

อมูลเกี่ยวกับแผนการบริหารค งหนวยงาน แจงใหบุคลากรรับทราบ
เสี่ยงที่อาจจะเก

 ขอ 
   

 
การปร

เ นเ
ระด ระด

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการนําข วามเสี่ยงขอ
เพ่ือใหเกิดการรับรูและเขาใจ และจะไดสามารถหาวิธีปองกันหรือลดความ ิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรม 
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ความสําเร็จข ัวบงชี้และเปาหมายข
ูระดับ

ชนิดขอ ลติ
 
เกณฑก

 
 
ตัว ี ่7.7 ระดับ องการถายทอดต องระดับหนวยงาน 

ส
งตวับงชี ้ ผลผ

ารประเมิน 
คะแนน 1 

บุคคล – O15 (ระดับ) (KPI 7.9) 
 

คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 – 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

ประเมินตนเอง 
เกณฑก รายการหลักฐาน 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.9

บงชีท้
 

 
ผลการ
มี  ารประเมิน ผลดําเนินงาน 
 1 มีการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการในการ
ยใน

าน 

สํานักพิมพฯ มีการนําตัวบงชี้มา
เปนแนวทางในการประเมินผล  
การดําเนินงานของหนวยงาน

น 43 ต

 
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพปการศึกษา 2551 (Action 

 

 
ประเมินผลภา
หนวยง จํานว ามตัวบงชี ้ Plan)

2 มีแผน ินผล ส นการ สารหมายเลข 1. งานการประเม
ภายในหนวยงาน 

ํานักพิมพฯ มีแผนงา
ประเมินผลภายในตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการแจง

-อางอิงตามเอก 1.6 
แผนการปฏิบตัิงานประจําป 2551 
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ธันวาคม 2551 และเดือนพฤษภาคม 
2552 

ในที่ประชุมคณบดีปละ 2 ครั้ง  (Year Plan) 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.8 
รายงานการประชุมคณบดี เดือน

 3 มีการกําหนดตวับงชีแ้ละ
เปาหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

สํานักพิมพฯ มีการกําหนดตัวบงชี้
และเปาหมายตามพันธกิจและ 
กลยุทธของหนวยงานประจาํป 
2551 จํานวน 43 ตัวบงชี ้

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.9 
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพปการศึกษา 2551 (Action 
Plan) 

 

 
ขอ 
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ี  เกณฑการปร รายการหลักฐาน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
ม ะเมิน ผลดําเนินงาน 
 4 มีการจัดทํา tegy   Stra

Map ของหนวยงานใน
ยกําหนด

เปา แตละ
ป รที่

งานให
เชื่อมโยงกับเปาประสงค

าสตร

สํานักพิมพฯ มีการจัดทํา Strategy 
Map ซ่ึงครอบคลุมการกําหนด 
กลยุทธและแผนปฏิบัติงานโดย
กําหนดเปาป แตละ
ประเด็นย องกับ
ความรับผ งาน 

-เอกสารหมายเลข 7.7.1 
Strategy Map สํานักพิมพฯ 

ระดับแผนกโด
ประสงคของ

ระเด็นยุทธศาสต
เกี่ยวของกับหนวย

ระสงคของ
ุทธศาสตรที่เกี่ยวข
ิดชอบของหนวย

และประเด็นยทุธศ
ของหนวยงาน 

5 มีการยืนยันวสิัยทัศนและ
ประเด็นยุทธศาสต
สถาบันอุดมศกึษาใ
ระดับแผนก

รของ
น

 

นสํานักพิมพฯ มีการยืนยันวสิัยทัศ
และกลยทุธของหนวยงานเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัต ิ

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.9 
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปการศึกษา 2551 (Action 
Plan) 

6 มีระบบในการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัว
บงชี้และเปาหมายตาม 
คํารับรอง 

ลการ
ะ

  2-8) 

สํานักพิมพฯ มีการติดตามผ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้แล
เปาหมายในการประชุมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน

-เอกสารหมายเลข 7.7.2 
รายงานการประชุมการประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA) ครั้งที่ 
2/2552 (หนา
-เอกสารหมายเลข 7.7.3 
รายงานการประชุมการประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA) ครั้งที่ 3/52 
(หนา 1

  8 มีการนําผลการประเมิน
การดําเนินงานของ
ผูบริหารไปเชือ่มโยงกับ
ระบบการสรางแรงจูงใจ 

  

  

   

  7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้
และเปาหมายตาม 
คํารับรอง 

สํานักพิมพฯ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายตามคํารับรอง 

2-16) 

 

× 

ขอ 

 
 
 
 



 

 

47

ม ินงาน ระเมินตนเอง ย 

 
 
การประเมินตนเอง 

าห าย ผลดําเน คะแนนการป บรรลุเปาหมา

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
จุด
 
คร
 
แ
 
แล

 

 
 

 
 
 
 

เป

ระด ดับ 7 มาย ับ 7 ระ 2 คะแนน บรรลุเปาห

 
ในปการศึกษา 2551 ส
ขอซ่ึงเปนผลสบืเนือ่งม

ิมพฯ ดําเนินงานไดตามตัวบงช
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ

งเสรมิจุดแข็ง 
เนนใหบุคลากรทุกระดับ
นาคณุภาพไดอย

แข็ง
ํานักพ ี้ที่ระบไุวในแผนปฏบิัติการโดยบรรล ุ

บทุก าจาก  

นวทา
มีสวนรวมในการพัฒนาตัวบงชี้และเปาหมายใหมีความครอบคลุมถึงภาระงาน

ะพัฒ างตอเน่ือง 
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งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ (บาท) 
 
 
ณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 
 
ตัวบงชีท้ี ่7.8 

(KPI 5.10 สมศ.) 

เก

1 – 6,499 6,500 – 9,999 ≥ 10,000 
 
เปาหมาย 

วิทยาลัยกรุงเทพ มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
างประ

 สํานักพิมพมหา
ต เทศ จํานวน 10,000 บาท 
 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
างประเทศ โดยในปการศกึษา 2551 ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากร จํานวน 33,000 
าท และระดับพนักงานจํานวน 8,400 บาท  รวมทั้งมีบุคลากรในหนวยงานไดรับทุนการศึกษาตอในระดับ
ริญญาโท จํานวน 1 คน เปนเงิน 54,220 บาท  จํานวนรวมทั้งสิน้  95,620 บาท  

 
ต
บ
ป
 
เอกสารหลักฐาน 
างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.4.6 ใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน 
างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.5.3 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตามหมวดบญัชขีองสํานกัพิมพฯ 

อ
อ
 
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน 

อ รายการขอมูลพื้นฐาน 
ปการ 
ศึกษา 
2550 

ปการ 
ศึกษา 
2551 

ข

1. 
จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยและพนักงานใน
ประเทศในปการศึกษานั้น 

33,000 41,400 

2. 
จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในตางประเทศ ในป
การศึกษานั้น 

- 34,700 

3 บุคลากรในหนวยงานไดรับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท - 54,220 
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รายละเอ

1. เอกสารคาเลาเรียนของอาจารยทุน  
ายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตามหมวดบัญชีของสํานักพิมพฯ 

 ผลงาน ปการศึกษา 255
 1. mo เรื่อง ขออนุมัติคาใ ดูงานตางประเทศ 

2. Memo เรื่อง งบประมาณอบรม/สัมมนา และวธิีปฏบิัต ิ
3. เอกสารคาเลาเรียนของอาจารยทุน  

ารประเมินตนเอง 
คะแนนการประเมิน 

 
 
หมายเหตุ ียดเพิ่มเติม (แยกตามปการศึกษา) 
 รายชื่อผลงาน ปการศึกษา 2550 
 
 2. ร

รายชื่อ 1 
Me ชจายเพื่อศึกษา

 
 
 4. รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตามหมวดบัญชีของสํานักพิมพฯ 
 
ก

แบบอิงเกณฑ
มาตรฐาน 

แบบอิง
พัฒนาการ 

ประสิทธิผล 
ตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
จุดแข็ง 

หการสนับสนุนบุคลากรในหนวยงาน ในการพัฒนาความรูและทักษะใหมๆ เพ่ือนํามาปรับ ผอ.สนพ. ใ
ใชในการปฏบิตัิงาน 
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9 นุนที่ไดรับการพฒันาความรู 
ะเทศและตางประเทศ (KPI 5.11 สมศ.) 

คะแ ะแนน 2 คะแนน 3 

 
 
ตัวบงชีท้ี ่7. รอยละของบคุลากรประจําสายสนับส
 และทักษะวิชาชีพทั้งในปร
 
เกณฑการประเมิน 

นน 1 ค
1 – 44 45 – 69 ≥  70 

 
เปาหมาย 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดกําหนดเปาหมายบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
วามรู และทกัษะวชิาชีพทัง้ในประเทศและตางประเทศ รอยละ 95 ค

 
ผลการดําเนินงาน 
 สํานัก ัยกรุงเ ลากรที่ได วามรู ีพภายในประเทศ 
โดยปการศึกษา การศึก  43 อยละ 100 

พิมพมหาวิทยาล
 2551 และป

ทพ มีบุค
ษา 2550 มีจํานวน

รับการพัฒนาค
 คน คิดเปนร

และทักษะวชิาช

 
กสารหลักฐาน 

มเอกสารหมายเลข 2.1.4 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เอ
อางอิงตา
  ประจําปการศกึษา 2551 (หนา 5-13) 
 
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน 

อ รายการขอมูลพื้นฐาน 
ปการ 
ศึกษา 
2550 

ปการ 
ศึกษา 
2551 

ข

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศกึษานั้น นับรวมบุคลากรสาย
สนับสนุนทีล่าศึกษาตอดวย 

43 43 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ
ในประเทศในปการศึกษานัน้ 

43 43 

3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ
ในตางประเทศในปการศึกษานั้น 

- 2 
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รายละเอ
ราย ร 

 ปการศึกษา 2550  
ื่อบุคลากรที่เขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเปนวิทยากร 

  ารศึกษา 2551  
 
ารประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมิน 

 
 
หมายเหตุ ียดเพิ่มเติม (แยกตามปการศึกษา) 
 1. ชื่อบุคลากรที่เขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และเปนวิทยาก
 
 2. รายช

ปก

ก

แบบอิงเกณฑ
มาตรฐาน 

แบบอิง
พัฒนาการ 

ประสิทธิผล 
ตามแผน

รวมคะแนน 
 

3 1 1 5 
 
จ  
 ผอ.สนพ. มีนโยบายในการสงเสริมบุคลากรในหนวยงานใหไดรับการพัฒนา
ุดแข็ง

ทักษะดานตางๆ อยาง
ม่ําเสมอ โดยการจัดสงบุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่

การพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีงบประมาณที่
ส
รับผิดชอบ เพ่ือเปน
มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนประจําทุกป 
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

รทุกระดับอยางเปนระบบ 
 2.  ประเมินความตองการพัฒนาทักษะของบุคลากรเปนประจําทุกป 
 1.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลาก
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บที่
ิน 

อยางมีประสิทธิภาพ – P18 (ระดับ) (KPI 8.1) 

ณฑการประเมิน 
 คะแนน 2 คะแนน 3 

 
 
องคประกอ  8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชีท้ี ่8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเง
 และงบประมาณ
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 

เก
คะแนน 1

มีการดําเนินการ 
ไมคร

นินการ 
5 – 6 ขอ

มีการดําเนินการ 
ุกขอ บ 5 ขอแรก 

มีการดําเ
แรก ครบท

 

ผลการประเมินตนเอง
ี  เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
ม
 1 ม
 ที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ
หนวยงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย 

การเงินที่สอดคลองกับแผนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนไป
ตามเปาหมาย 

แผนการปฏิบตัิงานดานการเงินข
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประจําปการศกึษา 2551 

ีแผนกลยุทธทางการเงิน สํานักพิมพฯ มีแผนกลยุทธทาง -เอกสารหมายเลข 8.1.1 
อง
 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร มีแน
ทางดานการเงนิ แผนการ

าง

ตรวจสอบได 

วทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน แผนการจัดสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมี

ใสและ

ตรวจสอบภายในติดตามการใช
จายเงิน (8.1.2) 

-เอกสารหมายเลข 8.1.2 
รายงานการตรวจสอบเงินสดยอย 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 
รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับ

ชจายจริง ประจําปการศกึษา 
2551 

จัดสรร และการว
แผนการใชเงินอยางมี ประสิทธิภาพ (7.2.3) โปรง
ประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยมีหนวย คาใ

 3 มีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลทางการเงินที่
ผูบริหารสามารถนําไปใช
ในการตัดสินใจ และ
วิเคราะหสถานะทาง
การเงิน 

มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทาง
การเงินซ่ึงผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจ และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน เชน 
รายงานแสดงรายละเอียด
งบประมาณป 2551 ที่คงเหลือ 
(7.5.3) และฐานขอมูลดานการใช
งบประมาณ (7.5.7) 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.5.3   
รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ
แยกตามหมวดบัญชขีองสาํนักพิมพฯ 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.5.7 
ฐานขอมูลดานการใชงบประมาณ 
(ขอดูไดใน Server Drive/ R/6 
งบประมาณสํานักพิมพฯ/การใช
งบประมาณ) 

 

 

ขอ 
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เอง
การประ

 
 
ผลการประเมินตน  (ตอ) 
มี  เกณฑ เมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน ขอ 
 าน มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง -เอกสารหมาย4 มีการจัดทํารายง

าง
ระบบ อยางนอยปละ 

บบ โดยสรุปคาใชจายและแจง
ใหทุกหนวยงานทราบทุกสิน้เดือน 
(8.1.3) รวมทั้งมีการสงรายงาน
ทางการเงินของ  ให
ผูบริหารในส เดือน 
(เร่ิมตั้งแตเดือ ) 
(7.2.5) 

เลข 8.1.3 
แฟม Profit Center: ปริมาณงาน 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5 
รายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ 

ทางการเงินอย เปน เปนระ

2 ครั้ง 
สํานักพิมพฯ

ายงานรับทราบทุก
นมกราคม 2552

  5 มีการนําขอมูลทาง

านะ

มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใช ห

า อง
หนว

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 
รายงานเ าณกับ

ศกึษา 
การเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย 
และวเิคราะหสถ
ทางการเงินและความ
ม่ันคงของหนวยงาน 

สถ

อยางตอเน่ือง 

จาย และวเิคราะ
นะทางการเงินและความมั่นคงข
ยงานอยางตอเน่ือง 

ปรียบเทียบงบประม
คาใชจายจริง ประจําปการ
2551 

 6 มีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทําหนาที่
ตรวจติดตามการใช
เงินใหเปนไปต

มีผ
ก

าม
ระเบียบและ

ัน

ูบ
าร

งบป
ถูกต
งบป
กิจก จติดตามการใช
เงิน
กฎเ

 

กฎเกณฑที่สถาบ
กําหนด 

ริหารของหนวยงานทาํหนาที่ใน
ติดตามและตรวจสอบการใช
ระมาณของหนวยงานใหมีความ
องและโปรงใส รวมทั้งมีแผนก
ระมาณและแผนกตรวจสอบ
าร ทําหนาที่ตรว
ใหเปนไปตามระเบียบและ
กณฑที่สถาบันกําหนด 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5
รายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ 
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ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

7 ผูบริหารระดับสูงมี
การติดตามผลการใช
เงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

ใน

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช
การวางแผนการตัดสินใจ 

-เอกสารหมายเลข 8.1.4 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
(เปรียบเทียบงบประมาณป 2551-
2552 กับคาใชจายจริง) 

ะเมินตนเอง 
หมาย ผลด นินงาน คะแนนการประเมินต เอง บรรลุเปาหมาย 
ับ 7 ระดับ 7 

 
มหาวิทยาลัยม

อง เปนระบบแล อแนะที่เปนประโยชนกับหนวยงาน 

งเสรมิจุดแข็ง 
ควรมีการกําหนดผูร
ปรงใสและตรวจสอ

ดชอบการจัดทําระบบขอมูลสารสนเท
 

 ขอ 
  

 
การปร

เปา ําเ น
ระด 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง
 ีหนวยงานตรวจสอบภายในของสถาบันทําหนาที่ในการตรวจสอบตดิตามการใชเงินให

 ะใหขอเสนถูกต
 
แนวทา
 ับผิ ศทางการเงินอยางเปนระบบ เพ่ือความ
ถูกตองโ บได
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ชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน – P19 (ระดับ) (KPI 8.2) 
วนการ 

 
 
ตัวบงชีท้ี ่8.2 มีการใ
ชน ข งตวับงชี ้ กระบ

ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

ร 
อยางนอย 4 ขอแรก 
มีการดําเนินกา

ประเมินตนเอง 
เกณฑการประเม

ิด อ

เกณฑก

 
ผลการ
มี  ิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 ความตองการ

 1 มีคณะกรรมการวิเคราะห
การใช

กรของห

มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะหความตองการการใช

ยากรข

-เอกสารหมายเลข 8.2.1 
บันทึกภายในเรื่อง “ขออนุมัติแตงตั้ง

รรมการ
ตองการการใช
หนวยงาน” 

ทรัพยา นวยงาน ทรัพ องหนวยงาน คณะก วิเคราะหความ
ทรัพยากรของ

ขอ 

 2 ม ีผลการวิเคราะหความ มีผลการวิเคราะหความตองการใน

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช
ทรัพยากรและระบบฐานขอมูล

ประจําปการศกึษา 2551 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.4 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2551 (หนา 106-116) 

ตองการในการใช
ทรัพยากรของหนวยงาน 

การใชทรัพยากรของหนวยงาน 
โดยการประเมินผลประสิทธิภาพ

สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพ

กลางของสํานักพิมพฯ ครั้งที่ 2 

 3 มีแผนการใชทรัพยากร
รวมกันกบัหนวยงานอ่ืน
ในสถาบัน 

มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นในสถาบัน ไดแก 
1. มีการใหบริการทํา e-Paper 
(8.2.2) 
2. การใหบริการ Save ตนฉบับ
สิ่งพิมพใหแกคณาจารยใน
มหาวิทยาลัย (8.2.2) 
3. การใหบริการชําระคาผลติ
สิ่งพิมพผานเครื่อง Pre-paid 

-เอกสารหมายเลข 8.2.2 
เอกสารแบบฟอรมการขอสแกน
สิ่งพิมพเพ่ือทํา e-Paper และการขอ 
Save ตนฉบบัสิ่งพิมพ 
-เอกสารหมายเลข 8.2.3 
เอกสารแบบฟอรมขอผลิตสิ่งพิมพ 
(งานสวนตวัชาํระเงิน) โดยหักเงิน
จากบัตร Smart Card 
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ใหแกนักศึกษาและอาจารย (8.2.3) 
 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ)  

ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน มี  เกณฑการประเมิน ขอ 
 3 มีแผนการใช

กันกับ
หน
ส

มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นในสถาบัน ไดแก (ตอ) 
4. การใชทรัพยา มกับสํานัก
วิชาการโดยก ที่
พิมพดีดในการพ ทุก
ประเภท (8.2.4) 
5. การใชเอกสารรวมกับหนวยงานอื่น 
เชน แบบฟอร
บบ 

เทค
ก .2.5) 

6. การใหบริการสงโทรสารแกอาจารย
หองขอสอบ (8.2.6) 
7. ก
สมัค
าร

8. ม งาน
อ่ืน 
มหา
(htt

-เอกสารหมายเลข 8.2.4 
บันทึกภายในเรื่อง “ขอความ
อนุเคราะหเจ ดีด” 
-เอกสารห
เว็บไซต  
Form Center (Print-Out 1) 
(http://www.bu.ac.th/th/formcenter/) 
-เอกสาร

สาร 

อง

อกสารหมายเลข 1.1.1 

 

4 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2551 (หนา 29) (จํานวน

) 

ทรัพยากรรวม(ตอ) 

วยงานอื่นใน
ถาบัน (ตอ) 

กรบุคคลรว
ารจัดสรรเจาหนา

ิมพขอสอบ

าหนาที่พิมพ
มายเลข 8.2.5 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ

มแผนกจัดเลี้ยง 
แ

เอ

ฟอรมการขอใชบริการศูนย
โนโลยีการศึกษา โดยการปริ้น
สาร จาก Form Center (8

ารนําเครื่องถายเอกสารใหฝายรับ
รนักศึกษาบริการถายเอกสารใน
รับสมัครนักศึกษาใหม (8.2.7) 
ีการใชทรัพยากรรวมกบัหนวย
เชน เว็บไซตสํานักพิมพ
วิทยาลัยกรุงเทพ (1.1.1) 

p://bupress.bu.ac.th) 

ก

หมายเลข 8.2.6 
แบบฟอรมขอใชเครื่องโทร
-เอกสารหมายเลข 8.2.7 
ใบเสร็จรับเงินคาถายเอกสารข
ฝายรับสมัครนักศึกษา 
-อางอิงตามเ
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (http://bupress.bu.ac.th)
(Print-out 7) 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.

ครั้งที่ Save และ e-Peper
มีแผนการใช
ทรัพยากรร

นการใชทรัพยากรรวมกันกับ
ยงานอื่นนอกสถาบัน อาทิ การ
างพิมพงานให
นอกที่มาวาจางในชวงเวลาทีว่าง
งานประจําในชวงเดือน ม.ค
. ส.ค. และ พ.ย. ของทุ

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 
2551 (Year Plan) 

 4 
วมกันกับ

หนวยงานอื่นนอก
สถาบัน 

มีแผ
หนว
รับจ กับหนวยงาน
ภาย
จาก . ก.พ. 
ก.ค กป 

1.6 
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ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี  เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 5 มีผลการประห

งบประมาณทีเ่กิดจาก
การใชทรัพยากร
รวมกบัหนวยงานอ

ยัด

ื่น 
 

มีผล

ัก

มารถลดคาใชจาย

ะดาษ 
ังมี



การชวย

0) 

 

าษรียูส 

2.3 
สิ่งพิมพ 

ในปการศึกษา 2551 สํานกัพิมพฯ 
การประหยัดงบประมาณทีเ่กิดจากการ
ใชทรัพยากรรวมกบัหนวยงานอื่น เชน 
การใชกระดาษรียูส ในป 2551 สําน
พิมพฯ ใชกระดาษรียูส จํานวน 
655,467 แผน สา
ของสํานักพิมพฯ คิดเปนจํานวนเงิน 
98,320 บาท (คิดเปนยอดใชกร
รียูส x 0.15 สตางค) นอกจากนี้ย
การใหบริการอื่นๆ เชน 
1. การใหบริการชําระคาผลติสิ่งพิมพ
ผานเครื่อง Pre-paid ใหแกนักศึกษา
และอาจารย เพ่ือเปน
มหาวิทยาลัยประหยัดคาใชจายในการ
ออกใบเสร็จรับเงิน (8.2.8, 8.2.3) 
2. การสง e-Mail ขอรับบรจิาค
กระดาษรียูสจากหนวยงานอื่นสําหรับ
ใชในหนวยงาน (8.2.9, 8.2.1

-เอกสารหมายเลข 8.2.8 
รายไดจากการพิมพงานนักศึกษา
-เอกสารหมายเลข 8.2.9 
e-Mail ขอรับบริจาคกระด
จากหนวยงานอื่น 
-เอกสารหมายเลข 8.2.10 
e-Mail ขอขอบคุณหนวยงานที่ 
บริจาคกระดาษรียูส 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 8.
เอกสารแบบฟอรมขอผลิต
(งานสวนตวัชาํระเงิน) โดยหักเงิน
จากบัตร Smart Card 

เอง บรรลุเปาหม
ระด ระด น ับ 4 ับ 5 3 คะแน บรรลุเปาหมาย 

 
สํานักพิม ินการตามนโยบายประหยัดพลงังานข

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตน าย 

ขอ 
 

 
จุดแข็ง
 พฯ มีการดําเน องมหาวิทยาลัย ดวยการใชทรัพยากร
รวมกันภายในมหาวิทยาลยั 
 
นวทางเสรมิจุดแข็ง 

สํานักพิมพฯ จะขยายขอบเขต และความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันในดานวัสดุอุปกรณ 
แ
 



 

 

58

ละระบบเทคโนโลยีใหครอบคลุมในทุกหนวยงาน แ
 
ตัวบงชีท้ี ่8.3 แผนการบริหารการเงินและงบประมาณ (ระดับ) (KPI 5.6 สมศ.) 

ก
 
เ ฑ ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 3 ≥  4 

เปาหมายการบริหารการเงินและงบป ณไวที่ระดับ 5 

ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สํานักพิมพฯ มีการวางแผนการใช
งบประมาณเพื่อการดําเนินงาน 
ประจําปการศกึษา 2551 เปนเงิน
10,862,507.05 บาท 

-เอกสารหมายเลข 8.3.1 
งบประมาณของสํานักพิมพฯ 
ประจําป 2551 

มีการใชเงินตามงบประมาณที่
กําหนดไว 

ี่ มีการประเมินคาใชจายที่เกดิขึ้น
จริง โดยเปรียบเทียบกับ

กณ

 
เปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ ไดกําหนด ระมา
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี  เกณฑการประเมิน 
 
 

1 มีการกําหนดงบประมาณ
เพ่ือการดําเนินงาน 



 

 2 มีการใชเงินตาม
งบประมาณทีก่ําหนดไว 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.5.3   
รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ
แยกตามหมวดบัญชขีองสาํนักพิมพฯ 

 3 มีการประเมินคาใชจายท
เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
ประจําปที่กําหนดไว งบประมาณประจําปที่กําหนดไว

เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการใช
ระมาณ

าหมาย 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 
รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับ
คาใชจายจริง ประจําปการศกึษา 
2551 

งบป ใหเปนไปตาม
เป

 

 
ขอ 
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ี  เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
ม
 4 มีการนําผลจา กการ

ประ รุง
แกไข

มีการนําผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปงบ ไป เชน มี
การปรับลดคาปฏิบัต ลวงเวลา
เพ่ือใหสอดคลองกับคาใชจายที่เกิดขึ้น
จริง เปนตน 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 8.1.4 
รายงานผลก  
(เปรียบเทียบระ บประมาณป 
2551-2552 กับคาใชจายจรงิ) 

เมินมาปรบัป
 

ประมาณตอ
ิงาน

ารปฏิบัติงาน
หวางง

ขอ 

 มีการวางแผนเพื่อ สํานักพิมพฯ มีการนําขอมูลการใช -อางอิงตามเอกส5 
จัดทํางบประมาณในป งบประมาณในปที่ผานมาใชเปนขอมูล

ในการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณ
ในปตอไป 

ารหมายเลข 7.5.3   
รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ
แยกตามหมวดบัญชขีองสาํนักพิมพฯ 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 8.3.1 

ตอไป 

งบประม
ประจําป 2551 

าณของสํานักพิมพฯ 

 

ร การขอมูลพื้นฐาน 
ปการ 
ศึกษา 
2550 

ปการ 
ศึกษา 
2551 

1. งบ ฯ ประมาณของสํานักพิมพ   
ยงานการใชงบประมาณ   

ินผลการใชง าณ 

รศึกษา 255

 

ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน 

ายขอ 

2. รา

3. การประเม บประม   
 
หมายเหตุ รายชื่อผลงาน ปกา 0 

1. งบประมาณของสํานักพิมพฯ ประจําปการศึกษา 2550 
2. สรุปผลการใชงบประมาณป 2550 ของสํานักพิมพฯ 
รายชื่อผลงาน ปการศึกษา 2551 
1. งบประมาณของสํานักพิมพฯ ประจําปการศึกษา 2551 
2. สรุปผลการใชงบประมาณป 2551 ของสํานักพิมพฯ 
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คะแนนการ

 
 
การประเมินตนเอง 

ประเมิน 
แบบอิงเกณฑ
มาตรฐาน 

 ิผล แบบอิง
พัฒนาการ 

ประสิทธ
ตามแผน 

รวมคะแนน 

1 1 5 

 สํานักพิมพฯ มีการ
วางแผนงบประมาณขอ

ําสรุปงบประมาณประจําปเกี่ยวกับก
งปตอไปได 

ตสิง่พิมพของทั้งมหาวิทยาลัย ทําให

ะมาณของหนวยงานไวในฐาน
มาณอยางสม่ําเส

3 
 
จุดแข็ง 

จัดท ารผลิ
สามารถ
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชงบปร ขอมูล

ํานักพิมพฯ อยางเปนระบบ และมีการประเมินผลการใชงบประ มอ เพ่ือใหสามารถ
ิทธิภาพและมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สดุ 

กลางของส
บริหารการเงินและงบประมาณใหมีประส
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ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ (ระดับ) (KPI 5.7 สมศ.) 
 
เกณฑการปร

คะแ คะแนน 3 

 
 
ตัวบงชีท้ี ่8.4 

ะเมิน 
นน 1 คะแนน 2 
1 3 ≥  3 

 
เปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายของประสิทธิภาพของการใชงบประมาณไวที่ระดับ 4 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ระเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน มี  เกณฑการป
 
 

คาใชจายที่เกดิขึ้นจริงมี
ความคลาดเคลื่อนมากกวา
รอยละ 20 ของงบประมาณ

1 

ประจําปที่หนวยงาน
กําหนดไว 

 2 คาใชจายที่เกดิขึ้นจริงมี
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 
16–20 ของงบประมาณ
ประจําปที่หนวยงาน
กําหนดไว 

 3 คาใชจายที่เกดิขึ้นจริงมี
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 
11–15 ของงบประมาณ
ประจําปที่หนวยงาน
กําหนดไว 

 4 คาใชจายทีเ่กดิขึ้นจริงมีความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 6–10 
ของงบประมาณประจําปที่
หนวยงานกําหนดไว 

   10,184,664.46 บาท 
   โดยไดรับงบประมาณ 
   10,862,507.05 บาท 
   มีความคลาดเคลื่อน 
   รอยละ 6.24 ของงบประมาณ 
   ประจําปที่หนวยงานกําหนด 
   ไวและในการศึกษา 2550 
   สํานักพิมพฯ มีคาใชจาย 
   ที่เกิดขึ้นจริง จํานวน  
   12,391,401.19 บาท  
   โดยไดรับงบประมาณ 
   13,646,985.73 บาท 
   มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 
   9.20 ของงบประมาณประจําป 
   ที่หนวยงานกําหนดไว 

คลื่อนของงบประมาณกับ 
   คาใชจายจริงระหวางป 2550 กับ  
   ป 2551 

   ในปการศึกษา 2551 
   สํานักพิมพฯ มีคาใชจายที่ 
   เกิดขึ้นจริง จํานวน 

   -เอกสารหมายเลข 8.4.1 
   รายงานเปรียบเทียบความ  
   คลาดเ

 
 
 

 
ขอ 
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ี  เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง
ม
 5 คาใชจายทีเ่กดิข× 

ขอ 
ึ้นจริงมี

ควา เกิน
รอย ประมาณ
ประจําป นวยงาน
กําหนดไว 

  
มคลาดเคลื่อนไม
ละ 6 ของงบ

ที่ห

 
ข ื้นฐานในการดําเนินงาน อมูลพ

รายการขอมูลพื้นฐาน 
ปการ 
ศึกษา 

ปการ 
ศึกษา ขอ 

2550 2551 
คา องหน  ใชจายทั้งหมดในปงบประม นั้น จําแนกตามงบประมาณข วยงาน  

 
หมายเ พิ่มเติม (
 ชื่อผลงาน ปการศ

ียบเท ายจริง ประจําป 2550 
ารศ

 2. ยบเท ระจําป 2551 
 

การปร  
ะแน

หตุ รายละเอียดเ
ราย

แยกตามปการศึกษา) 
ึกษา 2550 

1. รายงานเปร
รายชื่อผลงาน ปก

รายงานเปรี

ะเมินตนเอง

ียบงบประมาณกับคาใชจ
ึกษา 2551 
ียบงบประมาณกับคาใชจายจริง ป

ค นการประเมิน 
แบบอิงเกณฑ
มาตรฐาน 

แบบอิง ประสิท
พ

ธิผล 
ผน 

รวมคะแนน 
ัฒนาการ ตามแ

1 1

ข็ง
 ูลเ เพ่ือใชในการตรวจสอบการใชงบประมาณให
มีประสิท ลดความคลาดเคลื่อนในการใชงบประมาณใหนอยลง 

 
สํานักพิมพฯ มีการเก็บขอม
ธิภาพและชวยทําให

กี่ยวกบัการใชจายตางๆ ไว

1. าณ

 
 

3  5 
 

จุดแ

 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยควรมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกบัการใชงบประมาณในทุกดานอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน  
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ื่อใหทุกหนวยงานสามารถนําขอมูลดังกลาวมาปรับแผนในการใชงบประมาณไดอยางเหมาะสม เพ
 
ตัวบงชีท้ี ่9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร 

า – P20 (ระ
กา

เกณฑก
 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 การศึกษ ดับ) (KPI 9.1) 
ช ิดข งตวับงชี ้ กระบวน

ารประเมิน 
คะแนน

ร น อ

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก ไมครบ 4 ขอแรก 

 

ินตนเอง 
 เกณฑการประเมิน น รายการหลักฐาน

ผลการประเม
มี ผลดําเนินงา  

ประกันคุณภาพ การศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ คูมือการป
ยเลข 9
ินคุณ น 

 
ข

 1 มีระบบและกลไกการ

การศึกษาภายในที่

การพัฒ

มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การพัฒนาของสถาบัน เชน มีคูมือการ

เขียนรายงานการ

ะกรรมการประกัน

หนวยงานโดยตรง (9.1.2) 

-เอกสารหมา .1.1  
ระเม ภาพภายใ

ระดับหนวยงาน และการเขยีน
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)ฉบับที่ 5 (QA 004) 

ยเลข 9.1.2 
คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 231/2551 เรื่อง 

รรมการประกัน
ึกษาของหนวยงาน 

เหมาะสมกับระดับ ประเมินคุณภาพภายในระดับ
นาของ หนวยงานและการ

สถาบัน ประเมินตนเอง (SAR) ฉบับที่ 5 (QA -เอกสารหมา
004) (9.1.1) มีคณ
คุณภาพภายในหนวยงานทีรั่บผิดชอบ
การจัดทําการประกันคุณภาพของ

แตงตั้งคณะก
คุณภาพการศ

 2 มีการกําหนด
นโยบ
ความ
ประกัน
คณะกรรมการระดับ

ูบริหาร

าบัน 

รื่องการประกัน
คุณภ ะกรรมก
คุณ าบัน (
ผูบ งหนวย
ความสํา โดยมีการจัดทําแผนการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

หนวยงานและภายนอกหนวยงาน คือ 

-เอกสารหมายเลข 9.1.3 
นโย ุณภาพ
การศ ิทยาลยักรุงเทพ 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการป ตัิงานประจําป 2551 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ายและให
สําคัญเร่ืองการ
คุณภาพจาก

มีการกําหนดนโยบายเ
าพโดยคณ

ภาพระดับสถ
ริหารสูงสุดขอ

ารประกัน
9.1.3) และ
งานให

คัญ

บายการประกันค
ึกษาของมหาว

ฏิบ
นโยบายและผ
สูงสุดของหนวยงาน
ภายใตการมีสวนรวม
จากภาคีทั้งภายใน

การศึกษาไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 
2551 (1.1.6) โดยไดรับความรวมมือ
จากทุกฝายทีเ่กี่ยวของทั้งภายใน

(Year Plan) 

และภายนอกสถ
สํานักประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

 

อ 
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ี  เกณฑการปร รายการหลักฐาน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
ม ะเมิน ผลดําเนินงาน 
 3 มีการกําหนดมาตรฐาน หน 

ตัวบงชี้ และเกณฑ
คลองกับ

มาต ึกษา 
แ  ที่

ลอง
กับการประเมนิคุณภาพ

วยงานใชเกณฑที่มหาวทิยาลัย
กําหนดไวตามมาตรฐานตวับงชี้
และเกณฑคณุภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานกา  เชน 
สกอ. แล งรับ
การประเมิน รศึกษา
จากภายนอก 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.1.1  
คูมือการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหนวยงาน และการเขยีน
รายงานการป ง 
(SAR)ฉบ

คุณภาพที่สอด
รฐานการอุดมศ

ละมาตรฐานอื่นๆ
เกี่ยวของ และสอดค

รอุดมศึกษา
ะ สมศ. สามารถรอ

คณุภาพกา

ระเมินตนเอ
ับที่ 5 (QA 004) 

ภายนอก 
 มีการดําเนินงานดานการ

ว
 

อบ 
พ

นประจํา
 3 ปนับรวมป

ที่มีการติดตาม) 

สํานักพ นงานดาน -เอกสาร
ประกันคุณภาพที่ครบถ
ทั้งการควบคมุคุณภาพ
การติดตาม ตรวจส
และประเมินคณุภา
อยางตอเน่ืองเป
(อยางนอย

น 

 


การประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้ง
การควบคุมคณุภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
อยางตอเน่ือง (SAR 1-SAR 8) 
(9.1.4) ตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(9.1.5) 

ิมพฯ มีการดําเนิ หมายเลข 9.1.4 
SAR 1-SAR 8 
-เอกสารหมายเลข 9.1.5 
เอกสารขั้นตอนดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ 

ปรับปรุงการด  การดําเนินงาน เชน มีการประเมิน
ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอ
ในการทํางาน ครั้งที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2551 (2.1.4) กา
แสวงหาแนวทางการลดคาใชจาย
ในการผลิตสิ่งพิมพ โดยการใช
กระดาษรียูส (7.2.4) และการ
บริหารจัดการโดยมุงการลด
คาใชจายใหมีความคลาดเคลื่อน
กับงบประมาณนอยลงและ
สอดคลองกับความเปนจริงม

สํานักพิมพฯ มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพมาพัฒน

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.4

มหาวิทยาลัยกรุงเทพประจ
การศึกษา 2551 (หนา 117-1
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.4 
โครงการการใชกระดาษรียสูของ
บริษัท โนเวล มีเดีย จํากัด 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 8.4.
รายงานเปรียบ

 4 

 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒนา

ําเนินงาน
าปรับปรุง

ม


ร

ากขึ้น 

 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพ

าํป
23) 

1 
เทียบความ  

คลาดเคลื่อนของงบประมาณกับ
คาใชจายจริงระหวางป 2550 กับ 
ป 2551 

ขอ 
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(8.4.1) และ 
 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
ม เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน อ 
 

 

 
ก

×

 
จุด
 
มีป
 
แ
 

ี  ข

6 มีระบบฐานขอมูลและ

สารสนเทศทีส่นับส
การประกันคณุภาพ
การศึกษา และใชรวมกัน
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา
คณะ และสถาบัน 

นุน

 ง
 

.th/buqa (9.1.6) 
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 

ข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (http://bupress.bu.ac.th) 
Print-out 8 

มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดแก เว็บไซตของ
สํานักพิมพฯ http://bupress. 
bu.ac.th (1.1.1) และเวบ็ไซตขอ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
http://qa.bu.ac

ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
สามารถเชื่อมโยงไปใชเพ่ือการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
สําหรับแตละตัวบงชี ้

-เอกสารหมายเลข 9.1.6 
เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
(http://qa.bu.ac.th/buqa) 
-อางอิงตามเอกสารหมายเล

มีระบบสงเสรมิการสร
เครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงาน
ภายในและภายนอก
สถาบัน 

  

าน คะแนนการประเม เอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3 บรรลุเปาหมาย 

เทพ มีระบบการประกันคุณภา ึกษาที่ดําเนินงานอยางตอเน่ือง และ

างตอเน่ืองและทัว่ถึงทุกระดับ 

 

7 าง

ทั้ง

ารประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินง ินตน

 

ระดับ 6 ระดับ 6 

แข็ง 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุง พการศ

ระสิทธิภาพ 

นวทางเสรมิจุดแข็ง 
ควรใหความรูแกบุคลากรอย
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วามสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน – O16 (ระดับ) (KPI 9.3) 
งต  

 
ตัวบงชีท้ี ่9.2 ระดับค
ชน ข วับงชี ้ ผลผลติอ

เก

 

ผล
มี 
 

 

 

 

ิด
ก
คะแนน 3 

ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

ินตนเอง 
ผลดําเนินงาน ราย

หนวยงานอยางตอเน่ือง 

สํานักพิมพฯ มีการดําเนินกา
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในหนวยงานอยาง
ตอเน่ือง ตามรายงาน
ข

มีการปรบัปรุงระบบ
ประกันคุณภาพภาย
โดยสอดคลองกับพันธ
และพัฒนาการของ
หนวยงาน

ณฑ

การประเม
 เกณฑการประเมิน การหลักฐาน 
1 มีการดําเนินการตาม

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ

รตาม

การประเมิน
องหนวยงาน (SAR 1 – SAR 8) 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.1.4 
SAR 1 – SAR 8 

2 
ใน
กิจ

 

สํานักพิมพฯ มีการปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดย
สอดคลองตามพันธกิจของ
หนวยงานตามคูมือการประเมิน
คุณภาพภายใน (การเขียน SAR 
ฉบบัที่ 5) 

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.1.1  
คูมือการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหนวยงาน และการเขยีน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ฉบับที่ 5 (QA 004) 

3 มีการรายงานผ ลการ
คุณภาพก
ตอหนวยงาน
องและสาธารณช

ีก่ําหนด 

มีการรายงานผลการประกนั
าพภาย

อหนวยงานที่เก
(9.2.1) และสาธารณชนใหทราบ

การประเมิน (1.1.1) 

-เอกสารหมายเลข 9.2.1 
นผลกา

ิน
คุณภาพภายในมหาว
(QA008) 

กรุงเทพ (http://bupress.bu.ac.th/) 
Print-out 9 

ประกัน ารศึกษา คุณภ
ภายใน
เกี่ยวข

ที่
น

รายงานผลการประเม
ภายในต

ในและมีการแจง
ิน

รายงา
ภายในของคณะกรรมการประเมคุณภาพ

ี่ยวของ 

รประเมินคุณภาพ

ิทยาลยั 
ภายในเวลาท

ผานทางเว็บไซตของสํานักพิมพฯ  
ภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับผล

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัย

 

 
ขอ 



 

 

67

 
ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 
ผลการประเมินตนเอง (ตอ) 
มี  เกณฑการประเมิน ขอ 

 

 4 มีการนําผลการ

ปรับ
ด

ตอเน่ือง 

สํานักพิมพฯ ไดนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงานอ  ดังที่
ปรากฏใน SA ี้
สํานักพิมพฯ มีก รงการการ
ถายทอดความรูและประสบการณ 
(KM) และเผยแพรทางเว็บไซตของ
สํานักพิมพมห พ 
(1.1
ฐาน งผูใช
ทรัพ
ทําง

-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  (http://buprss.bu.ac.th/
kma.htm)
-อางอิงต
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพประจําป 2551 
(หนา 10

ประเมินไปใชในการ
ปรุงการ

ําเนินงานของ
หนวยงานอยาง

ยางตอเน่ือง
R 1-7 นอกจากน
ารจัดทําโค

 Print-out 10 
ามเอกสารหมายเลข 2.1.4 

าวิทยาลัยกรุงเท
.1) มีการประเมินประสทิธิภาพ
ขอมูลและความพึงพอใจขอ
ยากรและสภาพแวดลอมในการ
าน (2.1.4) 

6-123) 
-อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.1.4 
SAR 1 – SAR 8 

มีนวตักรรมดานการ  
ประกันคุณภาพที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น 
หรือมีการจัดทําแนว
ปฏิบตัิที่ดี เพ่ือการ
เปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวย

 
การปร

เปา ินง ินตน
ะเมินตนเอง 
หมาย ผลดําเน าน คะแนนการประเม เอง บรรลุเปาหมาย 
ับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย

ะเมินมาใชปรับปรุงการดําเนินงาน างเปนระบบ 

 5 

งานและ
สถาบันอ่ืนๆ 

 

 

×

ระด  4  
 
จุดแข็ง 
 หนวยงานมีการนําผลการปร อย
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามมาตรฐาน 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
ตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
บันทึกคะแนนและผลการประเมินตนเอง 

ชนิดของตัวบงชี้ สกอ. ชนิดของตัวบงชี้ สมศ. 
บรรลุ คะแนน อิง พัฒนา บรรลุ คะแนน องคประกอบ ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ท่ีได มาตรฐาน การ เปาหมาย ท่ีได 
1.1 มีการกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกจิ – P1 
(ระดับ)  (KPI 1.1) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

3 – – – – 

1.2 รอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด – O1 (KPI 
1.2) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

3 – – – – 

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

1.3 มีการกําหนดแผน
กลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ 
(ระดับ) (KPI 5.3 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

2. การเรียน 
การสอน 

2.1 มีกระบวนการ
สงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย – P5 
(ระดับ) (KPI 2.7) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

3 – – – – 
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ชนิดของตัวบงชี้ สกอ. ชนิดของตัวบงชี้ สมศ. 
บรรลุ คะแนน อิง พัฒนา บรรลุ คะแนน องคประกอบ ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ท่ีได มาตรฐาน การ เปาหมาย ท่ีได 
6.1 มีระบบและกลไก
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม – P12 
(ระดับ) (KPI 6.1) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 6. การทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

6.2 จํานวนกิจกรรม
ในการอนุรักษ 
พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(KPI 4.1 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

7. การบริหาร      
และการจัดการ 

7.1 คณะกรรมการ
ระดับหนวยงานใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและ
สามารถผลักดัน
หนวยงานใหแขงขันได
ในระดับสากล – P13 
(ขอ ) (KPI 7.1) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

 7.2 ภาวะผูนําของ
ผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน – P14 
(ระดับ) (KPI 7.2) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

 7.3 มีการพัฒนา
หนวยงานสูองคการ
เรียนรู – P15 (ระดับ) 
(KPI 7.3) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

 7.4 มีระบบและกลไกใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ – P16 
(ระดับ) (KPI 7.4) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 
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ชนิดของตัวบงชี้ สกอ. ชนิดของตัวบงชี้ สมศ. 
บรรลุ คะแนน อิง พัฒนา บรรลุ คะแนน องคประกอบ ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ท่ีได มาตรฐาน การ เปาหมาย ท่ีได 
7. การบริหารและ
การจัดการ (ตอ) 
 

7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 
การเรียนการสอน และ
การวิจัย – I7 (ระดับ) 
(KPI 7.5) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

7.6 มีการนําระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา – P17 
(ระดับ) (KPI 7.8) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

7.7 ระดับความสําเร็จ
ของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของ
ระดับหนวยงานสูระดับ
บุคคล – O15 (ระดับ) 
(KPI 7.9) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

2 – – – – 

 

7.8 งบประมาณ
สําหรับการพัฒนา
บุคลากรในหนวยงาน
ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศตอ
จํานวนบุคลากร
ท้ังหมด (บาท) (KPI 
5.10 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

 7.9 รอยละของ
บุคลากรประจําสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการ
พัฒนาความรู และ
ทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศและ
ตางประเทศ (KPI 
5.11 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 
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ชนิดของตัวบงชี้ สกอ. ชนิดของตัวบงชี้ สมศ. 
บรรลุ คะแนน อิง พัฒนา บรรลุ คะแนน องคประกอบ ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ท่ีได มาตรฐาน การ เปาหมาย ท่ีได 
8.1 มีระบบและกลไก
ในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจายการ
ตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ – P18 
(ระดับ) (KPI 8.1) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 8. การเงินและ
งบประมาณ 

8.2 มีการใชทรัพยากร
ภายในและภานนอก
หนวยงานรวมกัน – 
P19 (ระดับ) (KPI 8.2) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

 8.3 แผนการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ (ระดับ) 
(KPI 5.6 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

 8.4 ประสิทธิภาพของ
การใชงบประมาณ
(ระดับ) (KPI 5.7 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

9.1 มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการ
บริหารการศึกษา – 
P20 (ระดับ) (KPI 9.1) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 9. ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 

 

9.2 ระดับความสําเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน –O16 (ระดับ) 
(KPI 9.3) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

รวม – – 44 – – –  

คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 44 = 2.9315  30 = 56  

ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามมาตรฐาน 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
ตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
บันทึกคะแนนและผลการประเมินตนเอง 

ชนิดของตัวบงชี้ สกอ. ชนิดของตัวบงชี้ สมศ. 
บรรลุ คะแนน อิง พัฒนา บรรลุ คะแนน องคประกอบ ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ท่ีได มาตรฐาน การ เปาหมาย ท่ีได 
1.1 มีการกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกจิ – P1 
(ระดับ)  (KPI 1.1) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

3 – – – – 

1.2 รอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด – O1 (KPI 
1.2) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

3 – – – – 

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

1.3 มีการกําหนดแผน
กลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ 
(ระดับ) (KPI 5.3 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

2. การเรียน 
การสอน 

2.1 มีกระบวนการ
สงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย – P5 
(ระดับ) (KPI 2.7) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 

3 – – – – 
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ชนิดของตัวบงชี้ สกอ. ชนิดของตัวบงชี้ สมศ. 
บรรลุ คะแนน อิง พัฒนา บรรลุ คะแนน องคประกอบ ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ท่ีได มาตรฐาน การ เปาหมาย ท่ีได 
6.1 มีระบบและกลไก
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม – P12 
(ระดับ) (KPI 6.1) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 6. การทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

6.2 จํานวนกิจกรรม
ในการอนุรักษ 
พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(KPI 4.1 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

7. การบริหาร      
และการจัดการ 

7.1 คณะกรรมการ
ระดับหนวยงานใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและ
สามารถผลักดัน
หนวยงานใหแขงขันได
ในระดับสากล – P13 
(ขอ ) (KPI 7.1) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

 7.2 ภาวะผูนําของ
ผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน – P14 
(ระดับ) (KPI 7.2) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

 7.3 มีการพัฒนา
หนวยงานสูองคการ
เรียนรู – P15 (ระดับ) 
(KPI 7.3) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

 7.4 มีระบบและกลไกใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ – P16 
(ระดับ) (KPI 7.4) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 
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ชนิดของตัวบงชี้ สกอ. ชนิดของตัวบงชี้ สมศ. 
บรรลุ คะแนน อิง พัฒนา บรรลุ คะแนน องคประกอบ ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ท่ีได มาตรฐาน การ เปาหมาย ท่ีได 
7. การบริหารและ
การจัดการ (ตอ) 
 

7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 
การเรียนการสอน และ
การวิจัย – I7 (ระดับ) 
(KPI 7.5) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

7.6 มีการนําระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา – P17 
(ระดับ) (KPI 7.8) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

7.7 ระดับความสําเร็จ
ของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของ
ระดับหนวยงานสูระดับ
บุคคล – O15 (ระดับ) 
(KPI 7.9) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

2 – – – – 

 

7.8 งบประมาณ
สําหรับการพัฒนา
บุคลากรในหนวยงาน
ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศตอ
จํานวนบุคลากร
ท้ังหมด (บาท) (KPI 
5.10 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

 7.9 รอยละของ
บุคลากรประจําสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการ
พัฒนาความรู และ
ทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศและ
ตางประเทศ (KPI 
5.11 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

 



 

 

74
 

ชนิดของตัวบงชี้ สกอ. ชนิดของตัวบงชี้ สมศ. 
บรรลุ คะแนน อิง พัฒนา บรรลุ คะแนน องคประกอบ ตัวบงชี้ 

เปาหมาย ท่ีได มาตรฐาน การ เปาหมาย ท่ีได 
8.1 มีระบบและกลไก
ในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจายการ
ตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ – P18 
(ระดับ) (KPI 8.1) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 8. การเงินและ
งบประมาณ 

8.2 มีการใชทรัพยากร
ภายในและภานนอก
หนวยงานรวมกัน – 
P19 (ระดับ) (KPI 8.2) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

 8.3 แผนการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณ (ระดับ) 
(KPI 5.6 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

 8.4 ประสิทธิภาพของ
การใชงบประมาณ
(ระดับ) (KPI 5.7 สมศ.) 

– – 3 1 1 5 

9.1 มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการ
บริหารการศึกษา – 
P20 (ระดับ) (KPI 9.1) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 9. ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 

 

9.2 ระดับความสําเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน –O16 (ระดับ) 
(KPI 9.3) 

บรรลุ 
เปาหมาย 

3 – – – – 

รวม – – 44 – – –  

คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 44 = 2.9315  30 = 56  

ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดสรุปผลการประเมนิและทศิทางการพัฒนาของหนวยงานไว ดังนี้ 
สรุปผลการประเมินตนเองในรอบปการศกึษา 2551 เฉลี่ยตามองคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ไดคะแนนเฉลี่ย 2.93 ซึ่งอยูในระดับดีมาก  และเฉลี่ยตามเกณฑการประเมินภายนอก
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 โดยอยูใน
ระดับดีมากเชนกัน 
 
ทิศทางการพัฒนา 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีแผนที่จะพัฒนาหนวยงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยมุง
พัฒนาการใหบริการใหผลิตสิ่งพิมพมีคุณภาพ รวดเร็วและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการใหไดมากที่สุด  นอกจากนั้น สํานักพิมพฯ ยังใหความสําคัญตอการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนหนวยงานใหดําเนินงานได
บรรลุเปาหมายตามแผนที่ไดวางไว  รวมทั้งใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพของหนวยงาน ดังนี้ 
 1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู  การ
บริหารความเสี่ยง  และการประกันคุณภาพอยางถูกตอง รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือให
บุคลากรของสํานักพิมพฯ สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการไดสูงสุด 
 2. สํานักพิมพฯ มีโครงการในการสรางเครือขายการพิมพ เพ่ือเปนการสรางพันธมิตรและขยาย
ความรวมมือระหวางผูประกอบการในวงการพิมพ ทั้งในระดับสถาบันศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3. สํานักพิมพฯ มีโครงการที่จะใหบริการนักศึกษาและบุคลากรในรูปแบบ e-Service อยางครบ
วงจร ณ บริเวณชั้นลางอาคาร AB 
 4. สรางเปาหมายและตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินตามแผนพัฒนาสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2551 – 2555 และมีการทบทวนเปาหมาย ตัวบงชี้เปนระยะๆ อยางตอเน่ือง 
 5. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีนโยบายและแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การประเมินแผนปฏิบัติงานตามหลัก PDCA 
 6. สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
 7. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
 8. สํานักพิมพฯ สงเสริมบุคลากรใหมีสวนรวมพัฒนาความรู โดยมีการจัดทําแผน KM และมีการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ KM/LO อยางตอเน่ือง 
 9. จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในหนวยงานเรื่อง การใชฐานขอมูลในดานอ่ืนๆ เชน URSA เปนตน 
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 10. สงบุคลากรเขารับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาระงานอยางสม่ําเสมอ 
 11. เนนใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการพัฒนาตัวบงชี้และเปาหมายใหมีความครอบคลุมถึง
ภาระงานและพัฒนาคุณภาพไดอยางตอเน่ือง 
 12. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
 13. ประเมินความตองการพัฒนาทักษะของบุคลากรเปนประจําทุกป 
 14. ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางการเงินอยางเปนระบบ 
เพ่ือความถูกตองโปรงใสและตรวจสอบได 
 15. สํานักพิมพฯ จะขยายขอบเขต และความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันในดานวัสดุ
อุปกรณและระบบเทคโนโลยีใหครอบคลมุในทุกหนวยงาน 
 16. สํานักพิมพฯ จะดําเนินการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการใชงบประมาณในทุกดานอยางสม่ําเสมอและ
เปนปจจุบัน เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาปรับแผนในการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5 
ตารางขอมูลพื้นฐาน 
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ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2551 (สถาบันท่ีเนนผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) สายสนับสนุนวิชาการ 
(การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษา ยกเวนเฉพาะที่ระบุใหใชรอบปงบประมาณ 

โดยแยกรายงานระดับกลุมสาขาตามนิยามของ สมศ. และ ภาพรวมของสาขา/คณะ/หนวยงาน) 
ขอมูลอางอิง หนวยงาน 

3 รายการ หนวยงาน 
สําหรับ PI  

4 องคประกอบที่ 1 (งบประมาณ)    
5  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป (งบประมาณ) (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 43 
6  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป ที่บรรลุ (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 43 
24 องคประกอบที่ 2    
51  ไมมีการรายงานขอมูล    
91 องคประกอบที่ 3    
92  ผลประประเมิน คุณภาพการใหบริการนักศึกษา 

(เทียบจากคา 5 ระดับ) 
(คาเฉล่ีย 1-5) สกอ. 3.1 - 

93  จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภท (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
94  จํานวนกิจกรรมวิชาชีพ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
95  จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ (คน) สกอ. 3.2 - 
96  จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขาภาพ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 

97  จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมกีฬา 
และการสงเสริมสุขภาพ 

(คน) สกอ. 3.2 - 

98  จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 

99  จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
และรักษาสิ่งแวดลอม 

(คน) สกอ. 3.2 - 

100  จํานวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
101  จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรมนันทนาการ (คน) สกอ. 3.2 - 
102  จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
103  จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกจิกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (คน) สกอ. 3.2 - 
104 องคประกอบที่ 4    
105  จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) สกอ. 4.3 - 
106  จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (บาท) สกอ. 4.3 - 
107  จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน (บาท) สกอ. 4.3 - 
108  จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย (คน) สกอ. 4.3 - 
109  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอกสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ. 2.5 - 
110  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายในสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ. 2.4 - 
111  จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
112  จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
113  จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
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ขอมูลอางอิง หนวยงาน 

3 รายการ หนวยงาน 
สําหรับ PI  

114  จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
115  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
116  จํานวนบุคลากร สายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (คน) สกอ. 4.3, 4.4, 7.7 - 
117  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ (คน) สกอ. 4.3, 4.4 - 
118 องคประกอบที่ 5    
119  จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ (คน) สกอ. 5.2 - 
120  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 5.3 - 
121  จํานวนแหลง ใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือ (แหลง/ศูนย) สกอ. 5.5 - 
122  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (รอยละ) สกอ. 5.4 - 
123 องคประกอบที่ 6    
124  จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 6.1 21 
125 องคประกอบที่ 7    
126  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (คน) สกอ. 7.4 43 
127  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือ 

นําเสนอผลงานวิชาการ 
(คน) สกอ. 7.4 - 

128  ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 
129  ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 
130  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพ 
(คน) สกอ. 7.4 43 

131  ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4 43 
132  ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4 1 
137 องคประกอบที่ 8    
138  รายรับทั้งหมดของหนวยงาน (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1 10,862,507.05 
139  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ. 8.1 - 
140  คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1 10,184,664.46 
141  คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ. 8.1 - 
142  คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (บาท) สกอ. 8.1 - 
143  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารยและพนักงาน (บาท) สกอ. 8.1 41,400 
144  คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปการศึกษา) 
(บาท) สกอ. 8.1 - 

145  เงินเหลือจายสุทธิ (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1 677,842.59 
147 องคประกอบที่ 9    
148  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 
(ระดับของ สกอ.) สกอ. 9.3 5 

 



รายการแสดงหลักฐาน 
 
องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
- เอกสารหมายเลข 1.1.1 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 (http://bupress.bu.ac.th) Print-out 1 
- เอกสารหมายเลข 1.1.2 รายงานการประชุมประจําปวาระพิเศษ 
 เรื่อง “การจัดทําแผนกลยุทธของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ปการศึกษา 2551-2555” 
- เอกสารหมายเลข 1.1.3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2551 – 2555 
- เอกสารหมายเลข 1.1.4 แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2551 – 2555 
- เอกสารหมายเลข 1.1.5 แผนกลยุทธ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2551 
 (Action Plan Version 1) 
-เอกสารหมายเลข 1.1.6 แผนการปฏิบตัิงานประจําปการศึกษา 2551 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 
- เอกสารหมายเลข 1.1.7 รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 5/2551 (หนา 5 – 6) 
- เอกสารหมายเลข 1.1.8 รายงานการประชุมคณบดีเดือนธันวาคม 2551 
 และเดือนพฤษภาคม 2552 (สัมภาษณ ผอ.สนพ. เพิ่มเติม) 
- เอกสารหมายเลข 1.1.9 แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพปการศึกษา 2551 
 (Action Plan) 
- เอกสารหมายเลข 1.2.1 ตารางสรปุขอมูลของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้อง 
 แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2551 
 
องคประกอบที ่2 การเรียนการสอน 
- เอกสารหมายเลข 2.1.1 คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
- เอกสารหมายเลข 2.1.2 ใบลงนามรับทราบคูมือจรรยาบรรณบุคลากร  
- เอกสารหมายเลข 2.1.3 เอกสารประกอบการอบรม “จรรยาบรรณบุคลากร”  
- เอกสารหมายเลข 2.1.4 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ประจําปการศกึษา 2551 (หนา 7-8) 
- เอกสารหมายเลข 2.1.5 ใบลงนามรับทราบเรื่อง “การแตงกายของบุคลากร” 
- เอกสารหมายเลข 2.1.6 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วาดวยการบริหารงาน 
 บุคลากร พุทธศักราช 2550 
- เอกสารหมายเลข 2.1.7 แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ 
 ควบคุมภายใน (ฉบับแกไข) ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ปการศึกษา 2551 
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- เอกสารหมายเลข 2.1.8 บันทึกภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะหแจงชื่อผูขอ 
 รับทุนการศึกษา 
- เอกสารหมายเลข 2.1.9 บันทึกการออก F-list แจงเรื่องนโยบายการพิมพ 
 
องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- เอกสารหมายเลข 6.1.1 ตัวอยาง e-Mail การถายทอดความรู (KM) 
- เอกสารหมายเลข 6.1.2 ตัวอยางงานออกแบบที่นําลายไทยมาประยุกต 
- เอกสารหมายเลข 6.1.3 ตัวอยางเอกสารบอกกลาวเลาเรื่องไทย 
- เอกสารหมายเลข 6.1.4 รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 2/2552 
 (การใชเลขไทยในการเขียนบันทึกรายงานการประชุม) 
- เอกสารหมายเลข 6.1.5 ตัวอยางบันทกึภายใน (การใชเลขไทยในการเขียนบนัทึกภายใน) 
- เอกสารหมายเลข 6.1.6 รูปภาพการไปรวมกิจกรรมตางๆ 
- เอกสารหมายเลข 6.1.7 เอกสารโครงการอุปสมบทหมูภาคฤดูรอน 
- เอกสารหมายเลข 6.1.8 หนาปกหนังสือพิพิธภัณฑสถานฯ 
- เอกสารหมายเลข 6.1.9 บันทึกภายใน เรื่อง ขออนุมัติเบิกงบประมาณสําหรับสัมมนา 
 บุคลากรสํานกัพิมพฯ 
- เอกสารหมายเลข 6.1.10 เอกสารการรวมทําบุญสรางศาลาโอสถานุเคราะห 
- เอกสารหมายเลข 6.1.11 แผน CD และภาพประกอบการเตนแอโรบิคโดยใช 
 เพลงไทยประยุกต 
- เอกสารหมายเลข 6.1.12 สรุปผลการประเมินผลกิจกรรมและโครงการดานศิลปวัฒนธรรม 
 ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2551 
- เอกสารหมายเลข 6.1.13 ใบแจงซอมบอรด 
- เอกสารหมายเลข 6.2.1 เอกสารประชาสัมพันธและกําหนดการพิธีตางๆ 
 
องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
- เอกสารหมายเลข 7.1.1 ใบเซ็นชื่อของผูเขารวมประชุมอาจารย 
- เอกสารหมายเลข 7.1.2 แบบประเมินผลงานประจําป (ระดับหัวหนาและผูอํานวยการ) 
- เอกสารหมายเลข 7.1.3 แบบประเมินผลงานของอาจารยและเจาหนาที่ 
- เอกสารหมายเลข 7.1.4 แบบประเมินผลงานบุคลากรของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- เอกสารหมายเลข 7.1.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษา 
- เอกสารหมายเลข 7.2.1 แบบฟอรมแตงตั้งผูดํารงตําแหนง (บค.215/2) 
- เอกสารหมายเลข 7.2.2 เอกสารประชาสัมพันธการจัดอบรมเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับ 
 การบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน” 
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- เอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับคาใชจายจริง 
 ประจําปการศกึษา 2551 
- เอกสารหมายเลข 7.2.4 โครงการการใชกระดาษรียสูของบริษัท โนเวล มีเดีย จํากัด 
- เอกสารหมายเลข 7.2.5 รายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ 
- เอกสารหมายเลข 7.2.6 กําหนดการสัมมนาหัวหนาหนวยงาน ครั้งที่ 7 
- เอกสารหมายเลข 7.3.1 แผนการจัดการความรูของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2550 – 2555 
- เอกสารหมายเลข 7.3.2 ขอมูลความรูที่เผยแพรทางเว็บไซต 
- เอกสารหมายเลข 7.3.3 ขอมูลการทํางานทดแทนกันของบคุลากร 
- เอกสารหมายเลข 7.3.4 รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพฯ ครั้งที่ 6/2551 (หนา 7) 
 และครั้งที่ 1/2552 (หนา 4) 
- เอกสารหมายเลข 7.4.1 โครงสรางการบริหารงานของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- เอกสารหมายเลข 7.4.2 มหาวิทยาลัย “ใหเงินชวยเหลือ” แกบุคลากร 
- เอกสารหมายเลข 7.4.3 เอกสาร เรื่อง “การตรวจสขุภาพประจําป 2551” 
- เอกสารหมายเลข 7.4.4 ภาพบริเวณโดยรอบของสํานักพิมพฯ 
- เอกสารหมายเลข 7.4.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
- เอกสารหมายเลข 7.4.6 ใบรายงานผลการลงทะเบียน/ ใบเสร็จรับเงิน 
- เอกสารหมายเลข 7.4.7 สรุปผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2550 (หนา 82) 
- เอกสารหมายเลข 7.4.8 บทสรุปอาจารยและเจาหนาที่สายสนับสนุนวิชาการ 
 เรื่อง "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2551" 
- เอกสารหมายเลข 7.5.1 ฐานขอมูล MEIS (Print-out ตวัอยาง) 
- เอกสารหมายเลข 7.5.2 ฐานขอมูล Time Attendance 
 (http://10.19.73.103/portal/cincout/index2.cfm?CFID=79441&
 CFTOKEN=34752452) 
- เอกสารหมายเลข 7.5.3 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตามหมวดบัญชี 
 ของสํานักพิมพฯ 
- เอกสารหมายเลข 7.5.4 Assignment (ขอดูไดใน Server Drive K/15 รวมสถิติตางๆ/ 
 Assignment) 
- เอกสารหมายเลข 7.5.5 สต็อกกระดาษ (ขอดูไดใน Server Drive R/28 สตอกกระดาษ/ 
 ป 2551) 
- เอกสารหมายเลข 7.5.6 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ (ขอดูไดใน Server Drive R/ 
 5 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ/กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ) 
- เอกสารหมายเลข 7.5.7 ฐานขอมูลดานการใชงบประมาณ (ขอดูไดใน Server Drive R/ 
 6 งบประมาณสํานักพิมพฯ/ การใชงบประมาณ) 

http://10.19.73.103/portal/cincout/index2.cfm?CFID=79441&
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- เอกสารหมายเลข 7.5.8 แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
 การใชทรัพยากรและระบบฐานขอมูลกลางของสํานักพิมพฯ 
 ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2551 
- เอกสารหมายเลข 7.5.9 ขั้นตอนการ Backup ขอมูล 
 (สามารถดูไดที่ Server ของสํานักพิมพฯ) 
- เอกสารหมายเลข 7.5.10 เอกสารเปรียบเทียบการปรับปรุงฐานขอมูลเพลท 
- เอกสารหมายเลข 7.6.1 ประกาศ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- เอกสารหมายเลข 7.6.2 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2551 (หนา 2) 
- เอกสารหมายเลข 7.6.3 ใบขออนุมัติซือ้ เลขที่ 5003157 (เปนการดําเนินการตอเน่ือง 2 ป) 
- เอกสารหมายเลข 7.6.4 สัญญาบริการและบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารระบบสําเนา 
 ตอแผนแบบรวมผงหมึกสี 
- เอกสารหมายเลข 7.6.5 บันทึกภายในขออนุมัติตั้งเงินสดยอยสําหรับสํานักพิมพฯ 
- เอกสารหมายเลข 7.7.1 Strategy Map สํานักพิมพฯ 
- เอกสารหมายเลข 7.7.2 รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
 ครั้งที่ 2/2552 (หนา 2-8) 
- เอกสารหมายเลข 7.7.3 รายงานการประชมุการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) 
 ครั้งที่ 3/52 (หนา 12-16) 
 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
- เอกสารหมายเลข 8.1.1 แผนการปฏิบตัิงานดานการเงินของสํานักพิมพ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2551 
- เอกสารหมายเลข 8.1.2 รายงานการตรวจสอบเงินสดยอย 
- เอกสารหมายเลข 8.1.3 แฟม Profit Center: ปริมาณงาน 
- เอกสารหมายเลข 8.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน (เปรียบเทียบงบประมาณป 2551-2552 
 กับคาใชจายจริง) 
- เอกสารหมายเลข 8.2.1 บันทึกภายในเรื่อง “ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห 
 ความตองการการใชทรัพยากรของหนวยงาน” 
- เอกสารหมายเลข 8.2.2 เอกสารแบบฟอรมการขอสแกนสิ่งพิมพเพ่ือทํา e-Paper 
 และการขอ Save ตนฉบบัสิ่งพิมพ 
- เอกสารหมายเลข 8.2.3 เอกสารแบบฟอรมขอผลิตสิ่งพิมพ (งานสวนตวัชําระเงิน) 
 โดยหักเงินจากบัตร Smart Card 
- เอกสารหมายเลข 8.2.4 บันทึกภายในเรื่อง “ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่พิมพดีด” 
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- เอกสารหมายเลข 8.2.5 เว็บไซตมหาวทิยาลัยกรุงเทพ Form Center (Print-Out 1) 
 (http://www.bu.ac.th/th/formcenter/) 
- เอกสารหมายเลข 8.2.6 แบบฟอรมขอใชเครื่องโทรสาร 
- เอกสารหมายเลข 8.2.7 ใบเสร็จรับเงินคาถายเอกสารของฝายรับสมัครนักศึกษา 
- เอกสารหมายเลข 8.2.8 รายไดจากการพิมพงานนักศึกษา 
- เอกสารหมายเลข 8.2.9 e-Mail ขอรับบริจาคกระดาษรียูสจากหนวยงานอื่น 
- เอกสารหมายเลข 8.2.10 e-Mail ขอขอบคุณหนวยงานที่บริจาคกระดาษรียูส 
- เอกสารหมายเลข 8.3.1 งบประมาณของสํานักพิมพฯ ประจําป 2551 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 8.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน (เปรียบเทียบระหวางงบประมาณ 
 ป 2551-2552 กับคาใชจายจริง) 
- เอกสารหมายเลข 8.4.1 รายงานเปรียบเทยีบความคลาดเคลื่อนของงบประมาณกับ 
 คาใชจายจริงระหวางป 2550 กับ ป 2551 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
- เอกสารหมายเลข 9.1.1 คูมือการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานและการเขียน 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ฉบับที่ 5 (QA 004) 
- เอกสารหมายเลข 9.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 231/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 
 ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
- เอกสารหมายเลข 9.1.3 นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- เอกสารหมายเลข 9.1.4 SAR 1-SAR 8 
- เอกสารหมายเลข 9.1.5 เอกสารขั้นตอนดําเนินงานการประกันคณุภาพ 
- เอกสารหมายเลข 9.1.6 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศกึษา 
 (http://qa.bu.ac.th/buqa) 

http://www.bu.ac.th/th/formcenter/
http://qa.bu.ac.th/buqa



