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สํานักพิมพมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
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ปการศึกษา  2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 พฤษภาคม 2551 
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คํานํา 
 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 7 ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพฉบับน้ี ได
จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินกลางการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ทั้ง 7 มาตรฐาน ซึ่งไดพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
ภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สวนหนึ่ง และไดจัดขึ้น
ตามองคประกอบและตัวบงชี้ทั้ง 9 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีก
สวนหนึ่ง เพ่ือใชในการขอรับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2550 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 เอกสารฉบับน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน
การสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดย
ไดมีความพยายามพัฒนาคุณภาพอยางเปนเหตุเปนผลตามบริบทของทุนคน ทุนความรู และทุน
วัฒนธรรม รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดอุปสรรคและไดขยายการมีสวนรวมของทุกฝายที่มีสวน
รวมกันในการจัดการศึกษา เชน คณาจารย นักศึกษา บุคลากร ศิษยเกา ตัวแทนผูปกครอง เปนตน 
นอกจากนั้น การรายงานการประเมินตนเองของหนวยงานครั้งน้ียังสะทอนการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
หนวยงานใหเปนแบบเชิงรุก (Proactive) ที่มุงพัฒนาผลลัพธตามเปาหมาย (Results - Based Management)  
และรวมกันทํางานอยางมีความสุข โดยรายงานผลการดําเนินงานที่มีอยูของหนวยงานแบบองครวม เชน 
การลดจํานวนโครงการที่มีความซับซอนตามตัวบงชี้ การเปลี่ยนทิศทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเนนการวิจัย
ในชั้นเรียนที่จะเปนประโยชนในการเรียนการสอนมากขึ้น การปรับวิธีการรายงานการดําเนินโครงการที่
สามารถขยายความสําเร็จใหครอบคลุมเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และการเพิ่มผลงานการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมใหม หรือยังไมเคยมีใหครอบคลุมตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ทั้งน้ีเพ่ือสะทอน
ภาพรวมการดําเนินงานของหนวยงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่จะไดรับจากทานและคณะจะชวยใหสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดทราบ
จุดออน จุดแข็ง และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณในการ
มีสวนรวมพัฒนาคุณภาพของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกทานในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง 
 
 
 
 

    (ผูชวยศาสตราจารยชนัญชี  ภังคานนท) 
ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

                         9  พฤษภาคม  2551 
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สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

1.1 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดิมมีชื่อวา แผนกสารบรรณ ต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2506 สํานักงานอยู
ที่อาคาร 2 วิทยาเขตกลวยน้ําไท มีหนาที่หลักในการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการเรียนการสอน อาทิ  ตําราเรียน 
ตารางสอบ ถายเอกสาร พิมพจดหมายออก รับไปรษณียภัณฑใหแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 ตอมาในป พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อจากแผนกสารบรรณ มาเปน แผนกตําราและคําสอน มีหนาที่พิมพ
ตนฉบับตํารา พิสูจนอักษร และประสานงานกับเจาของสิ่งพิมพ ตลอดจนการพิมพสําเนาสิ่งพิมพตางๆ 
 ในป พ.ศ. 2529 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกอาจารยและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขต
รังสิต แผนกตําราและคําสอนไดเปดใหบริการผลิตสิ่งพิมพในการประกอบการเรียนการสอนและการดําเนินงาน
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยตั้งอยูบริเวณระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 
 ตอมาในป พ.ศ. 2535 แผนกตําราฯ วิทยาเขตกลวยน้ําไท ไดโอนงานรับและแจกจายไปรษณียภัณฑ
ของบุคลากรใหแกสํานักงานอธิการบดี สวนไปรษณียภัณฑของนักศึกษาไดโอนใหแกฝายบริการการศึกษาและ
สวัสดิการไปดําเนินงานแทน 
 แผนกตําราฯ ไดพัฒนาระบบการใหบริการผลิตสิ่งพิมพเรื่อยมาจนกระทั่งในปการศึกษา 2545 ไดซื้อ
เครื่องพิมพขาว-ดํา DocuTech และเครื่องพิมพ 4 สี ระบบดิจิตอล DocuColor รวมมูลคากวา 16 ลานบาท เพือ่
เปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางานและความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพไดอยางครบวงจร นอกจากนี้ ยังให
บริการผลิตสิ่งพิมพดวยเครื่องพิมพหลายประเภท อาทิ เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 
(Copy Print) และเครื่องพิมพออฟเซต ตลอดจนอุปกรณหลังการพิมพสําหรับใหบริการ อาทิ เครื่องไสสันกาว 
เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ เครื่องเรียงกระดาษ และเครื่องตัดกระดาษ 1 ดาน 
 ในปการศึกษา 2547 ไดรับการอนุมัติใหสรางอาคารสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ วิทยาเขต
รังสิต เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 1,815 ตารางเมตร เริ่มทําการกอสรางตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 
แลวเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 
 ตอมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีมติอนุมัติใหแผนกตําราและคําสอนปรับ
โครงสรางใหมและเปลี่ยนชื่อเปน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University Press) ประกอบดวย 
แผนกบรรณาธิกร (Editing Service Department) มีหนาที่หลักในการใหบริการดานงานกอนการพิมพ 
(Prepress) เชน  การพิมพตนฉบับ  การพิสูจนอักษร  การออกแบบ  และการใหบริการใหคําปรึกษาในการ
ผลิตสิ่งพิมพ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบดานงานธุรการของสํานักพิมพ และการคิดคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพ
แกหนวยงานในมหาวิทยาลัย หนวยผลิตส่ิงพิมพ มีหนาที่หลักในการทําสําเนาสิ่งพิมพทุกประเภท และ
ใหบริการหลังการพิมพ (Afterpress) อาทิ การตัด การพับ การเขาเลม รวมทั้งการตรวจคุณภาพงาน (QC) 
กอนการจัดสง เปนตน 
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1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
 1.2.1 ปณิธาน 
 เปนศูนยกลางการใหบริการผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานเทคโนโลยีการพิมพ 
 

 1.2.2 วิสัยทัศน 
 เปนสํานักพิมพในระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเปนเลิศดานการบริการและผลิตสิ่งพิมพที่มี
คุณภาพ 
 

 1.2.3 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปนหนวยงานในการผลิตสื่อส่ิงพิมพ สําหรับประกอบการเรียนการสอนใหแกคณาจารย 

ทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 
 2. เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดพิมพขอสอบทุกประเภท ทั้งขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค 

และขอสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 
 3. เพื่อผลิตสิ่งพิมพในการประชาสัมพันธ และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหแกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
 4. เพื่อเปนหนวยงานในการใหคาํแนะนําดานการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

 1.2.4 ภารกิจ 
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1.3 ชื่อผูบริหารหนวยงาน 
 1. ผูชวยศาสตราจารยชนัญชี  ภังคานนท 
  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 2. อาจารยนันทมาส  เกตุแกว 
  ดํารงตําแหนง  หัวหนาแผนกบรรณาธิกร 
 

1.4 โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 
 

ผูอํานวย

- กล
- รังส

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุง
คุณวุฒิ ดังตอไปนี้ 
 

รายชื่อ 

สํานักพิมพฯ 
วิทยาเขตกลวยน้ําไท 
 แผนกบรรณาธิกร 
 หนวยผลิต 
วิทยาเขตรังสิต 
 แผนกบรรณาธิกร 
 หนวยผลิต 

รวม 
 

                                               
                                               
รองอธกิารบดีฝายบริหาร 
 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
การสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
หัวหนาแผนกบรรณาธิกร
ร 
แผนกบรรณาธิก
วยน้ําไท 
ิต 

เทพ มีบุคลากรแบงเปน อ

อาจารย 
ตร ี โท เอก 
- 1 - 
- - - 
2 - - 
- - - 
- - - 
5 - - 
2 - - 
9 1 - 

                                 
                                 
หนวยผลิต
กลวยน้ําไท 
รังสิต 

- 
- 

าจารย เจาหนาที่ และพนักงาน จําแนกตาม

คุณวฒุ ิ
เจาหนาที ่ พนักงาน 

ปวช. – ปวส. ต่ํากวา ปวช./ม.6 
- - 
- - 
2 - 
- 8 
- - 

10 - 
- 13 

12 21 

          รวมทั้งส้ิน 43 คน 
 (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2551) 
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1.6  งบประมาณ 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินงานทั้งสิ้น 13,646,985.73 บาท 
เพิ่มขึ้นกวาปการศึกษา 2549 ซึ่งไดรับจัดสรร จํานวน 8,850,045 บาท 
 
1.7  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลับกรุงเทพ เขาสูระบบการประกันคุณภาพภายในต้ังแตปการศึกษา 2545 ซึ่ง
เปนปที่เริ่มกอต้ัง โดยมีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องมาโดย
ตลอด 
 ในปการศึกษา 2550 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของหนวยงาน รวม 9 คน ประกอบดวย 
 1. ผูชวยศาสตราจารยชนัญช ี ภังคานนท ประธาน 
 2. อาจารยนันทมาส เกตุแกว กรรมการ 
 3. อาจารยอัจฉรา ไทยสมบูรณ กรรมการ 
 4. อาจารยสมพร รับพร กรรมการ 
 5. อาจารยขวัญจิต ไตรโพธิ ์ กรรมการ 
 6. อาจารยศิริธร บุตรแกว กรรมการ 
 7. คุณยุพิน แสนสอน กรรมการ 
 8. คุณศิริพงศ เสาวพงศ กรรมการ 
 9. คุณจริญญา โชคปรีชาการ เลขานุการ 
 
1.8  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
 หลังจากรับการตรวจคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย สํานักพิมพฯ ไดรับผลการตรวจประเมินและ
คําแนะนําผานทาง “รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” (QA 008) ซึ่งสํานักพิมพฯ ไดนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินของคณะ-
กรรมการมาปรับปรุงการทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพในปการศึกษา 2550 โดย 
 1. มีการจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงานใหเปนระบบมากขึ้นและสงเสริมใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูและสามารถนําความรูที่ไดรับใชในการปฏิบัติงานได 
 2. มีการซื้ออุปกรณในการพิมพเพิ่มเติม เพื่อใหการใหบริการมีความครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เชน การซื้อเครื่องเคลือบปก Manulal Lalmin Ating รุน YDDFM-720 มูลคา 321,000 บาท รวมทั้งมี
การซื้อเครื่องพิมพระบบดิจิตอล 4 สี เพิ่ม (กําลังอยูระหวางการดําเนินการขอซื้อ) 
 3. มีการประเมินความตองการในการใชทรัพยากรและศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ เพื่อจะไดนําผลมาใชในการพัฒนาหนวยงานในปการศึกษา 2551 
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 แผนงานและเปาหมายสําคัญในปการศึกษา 2550 
 สํานักพิมพฯ ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายสําคัญ ดังนี้ 
 1. การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนกลยุทธการพัฒนาสํานักพิมพฯ ของปการศึกษา 2550 ใหได 
อยางนอย 80% ของแผนทั้งหมด 
 2. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับในหนวยงานไดมีโอกาสในการพัฒนาความรูเพิ่มเติม เพื่อเปนการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ 95 
 3. พยายามบริหารการใชงบประมาณใหมีความคลาดเคลื่อนนอยกวารอยละ 13.10 ของงบประมาณ
ประจําปที่หนวยงานกําหนดไว 
 4. เพิ่มแนวทางในการแสวงหารายไดจากการรับจางผลิตสิ่งพิมพ โดยมีเปาหมายในการนําตําราเรียน
ไปจําหนายยังศูนยหนังสือภายนอกใหเพิ่มขึ้นจากป 2549 
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สวนที่  2 
ผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน สมศ. 
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ผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน สมศ. 
 

2.1  มาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 สํานักพิมพิมพฯ ไดกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้  เกณฑการประเมินและเกณฑการตัดสินในการประเมิน
คุณภาพภายใน เปน 2 มาตรฐาน 18 ตัวบงชี้ ดังนี ้
 

มาตรฐานกลุมที่ 1 ตัวบงชี้ จํานวน 
ตัวบงชี้ 

ไมมีการดําเนินงาน - 2.การวิจัยและงาน
สรางสรรค   
3.การบริการวิชาการ ไมมีการดําเนินงาน - 

4.1  จํานวนกจิกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและ วัฒนธรรม (KPI 4.1) 

1.00 4.การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
   

รวมมาตรฐานกลุมที่ 1 1.00 
 

มาตรฐานกลุมที่ 2 ตัวบงชี้ จํานวน 
ตัวบงชี้ 

5.1 ระดับคุณภาพของผูบริหารระดับหนวยงาน (ขอ) 
(KPI 5.1) 

12.00 

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผล
การประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ) 
(KPI 5.2) 

 

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกบั 
ยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) (KPI 5.3) 

 

5.4 การใชทรพัยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน (ระดับ) (KPI 5.4) 

 

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อ 
การบริหารและการจัดการ (ระดับ) (KPI 5.5) 

 

5.6 แผนการบริหารการเงนิและงบประมาณ (ระดับ) 
(KPI 5.6) 

 

5.การพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร 

5.7  ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ (ระดับ)  
(KPI 5.7) 

 

 
 



 12

มาตรฐานกลุมที่ 2 ตัวบงชี้ จํานวน 
ตัวบงชี้ 

5 .8  งบประมาณสํ าหรับการพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศตอจํานวน
บุคลากรทั้งหมด (บาท) (KPI 5.10) 

 

5.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (KPI 5.11) 

 

5.10  ปจจัยเกือ้หนนุดานการผลิต (ระดับ) (สนพ.)  
5.11  การกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ (ระดับ) (สนพ.) 

 

5.การพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร 

5.12  การสรุปปริมาณการผลิตสิ่งพิมพและคาใชจาย 
ในการผลิตสิ่งพิมพ (ระดับ) (สนพ.) 

 

6.หลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

6.1  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
(Professional Ethics) (ระดับ) (KPI 6.5) 
6.2  ปจจัยเกื้อหนุนดานการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการเรียน 
การสอน (ระดบั) (สนพ.)   
6.3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอตําราเรียน 
เอกสารประกอบการสอนที่ผลติโดยมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ (ระดบั) (สนพ.)   

3.00 

7.1 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
(ระดับ) (KPI 7.1) 

2.00 7.ระบบการประกัน
คุณภาพ 

7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
(ระดับ) (KPI 7.2) 

 

รวมมาตรฐานกลุมที่ 2 17.00 
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เกณฑการตดัสิน 
 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช 
1.51 – 2.50 ควรปรบัปรุง 
1.00 – 1.50 ตองปรับปรุง 
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2.2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน สมศ. 
 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น
อันเปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
การสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล 
 
ตัวบงชี้ 4.1 จํานวนกิจกรรมในการอนรุักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลกัษณ ศิลปะ และ

วัฒนธรรม (KPI 4.1) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≤ 5 6 – 15 > 15 

 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 

มีจํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 11 
กิจกรรม ไดแก 1. งานลอยกระทง 2. งานสงกรานต 3. งานรดน้ํากรรมการสภามหาวิทยาลัย 4. งานหลอเทียน
พรรษา 5. การแตงผาไทย 6. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 7. การตักบาตร  
8. การชมนิทรรศการศิลปะ  9. งานกฐินพระราชทาน  10. การนําศิลปะไทยมาประยุกตใชในการออกแบบ
สิ่งพิมพ (ปกสมุดโนต) และ 11. เขารวมฟงบรรยายในหัวขอ “ธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและงาน” 
 
ปการศึกษา 2550 

มีจํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 20 
กิจกรรม ไดแก 1. งานลอยกระทง 2. งานสงกรานต 3. งานรดน้ํากรรมการสภามหาวิทยาลัย 4. งานหลอเทียน
พรรษา  5. การรณรงคแตงกายดวยผาไทย 6. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
7. การตักบาตร 8. การชมนิทรรศการศิลปะ 9. การถวายสังฆทานในวันไหวครู 10. งานกฐินพระราชทาน    
11. เยี่ยมชมเรือนไทย  12. การนําลายไทยมาประยุกตในการจัดบูธนิทรรศการ BU Library Fair 13. การ
รณรงคใชเลขไทยในการเขียนบันทึกภายในและรายงานการประชุมอาจารย 14. การใชขนมไทยจัดเลี้ยงในการ
ประชุมสัมมนาตางๆ 15. การแนะนําเว็บไซตเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมบนเว็บไซตสํานักพิมพฯ 16. การ 
รวมแตงกายไวทุกข 17. การจัดทําเอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” รายสามเดือนเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ 
วันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตางๆ ของไทย  18. การปนดินเผา  19. การรวมงานฌาปนกิจ และ 20. การ
รวมงานอุปสมบท 
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เปาหมาย 
สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายจํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะ และวัฒนธรรม จํานวน 16 กิจกรรม 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักพิมพฯ สงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรม รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม โดยในปการศึกษา 2550 จํานวน 20 กิจกรรม ไดแก  1. งานลอยกระทง 2. งานสงกรานต     
3. งานรดน้ํากรรมการสภามหาวิทยาลัย 4. งานหลอเทียนพรรษา  5. การรณรงคแตงกายดวยผาไทย 6. การ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 7. การตักบาตร 8. การชมนิทรรศการศิลปะ 9. การ
ถวายสังฆทานในวันไหวครู 10. งานกฐินพระราชทาน 11. เยี่ยมชมเรือนไทย 12. การนําลายไทยมาประยุกต
ในการจัดบูธนิทรรศการ BU Library Fair 13. การรณรงคใชเลขไทยในการเขียนบันทึกภายในและรายงานการ
ประชุมอาจารย 14. การใชขนมไทยจัดเลี้ยงในการประชุมสัมมนาตางๆ 15. การแนะนําเว็บไซตเกี่ยวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมบนเว็บไซตสํานักพิมพฯ (เอกสารหมายเลข 4.1.1) 16. การรวมแตงกายไวทุกข 17. การจัดทํา
เอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” รายสามเดือนเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณี
ตางๆ ของไทย 18. การปนดินเผา 19. การรวมงานฌาปนกิจ และ 20. การรวมงานอุปสมบท (เอกสารหมายเลข 
4.1.2 และเอกสารหมายเลข 4.1.3) และปการศึกษา 2549 มีจํานวน 11 กิจกรรม ไดแก 1. งานลอยกระทง     
2. งานสงกรานต 3. งานรดน้ํากรรมการสภามหาวิทยาลัย 4. งานหลอเทียนพรรษา 5. การแตงผาไทย 6. การ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 7. การตักบาตร 8. การชมนิทรรศการศิลปะ 9. 
งานกฐินพระราชทาน 10. การนําศิลปะไทยมาประยุกตใชในการออกแบบสิ่งพิมพ (ปกสมุดโนต) และ 11. เขา
รวมฟงบรรยายในหัวขอ “ธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและงาน”  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 4.1.1 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 (http://bupress.bu.ac.th) Print-out 1 
เอกสารหมายเลข 4.1.2 เอกสารประชาสัมพันธและกําหนดการงานพิธีตางๆ 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 รูปภาพกิจกรรมตางๆ 

 
 
 
 
 

http://bupress.bu.ac.th/
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จุดแข็ง 
 บุคลากรของสํานักพิมพฯ มีความพรอมในการใหความรวมมือเปนอยางดีตอการเขารวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของหนวยงานเปนอยางดี 
 
แนวทางสงเสริม 
 สํานักพิมพฯ มีแผนสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมอนุรักษพัฒนาสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
และวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 
 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน มาตรฐานที่ 4 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มาตรฐานที่ 4 คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ น้ําหนัก 
(W) อิงเกณฑ 

(1-3) 
อิงพัฒนาการ 

(0-1) 
อิงประสิทธิผล 

(0-1) 

คะแนน 
(I) 

ผลคูณ 
(WXI) 

4.1 1.00 3 1 1 5 5.00 
รวม 1.00 คะแนนมาตรฐานที่ 4 คอื 5.00 ตรงกับระดับ ดีมาก 5.00 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบันและผูเกี่ยวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการ รวมทั้งการสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใช
เงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพของผูบริหารระดับหนวยงาน (ขอ) (KPI 5.1) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 3 4 ≥ 5 

 
เกณฑการพิจารณา 

1.  หนวยงานเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน  
2.  กลุมหนวยงาน มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่

มีนัยสําคัญ 
3.  กลุ มหนวยงานติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน      

มากกวาปละ 2 ครั้ง  
4.  มีการประชุมกลุมหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน  
5.  มีกลุมหนวยงานเขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80  
6.  มีการสงเอกสารใหกลุมหนวยงาน กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน 
7.  มีการประเมินผลงานของผูบริหารของกลุมหนวยงานโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไว 

ลวงหนา 
 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 

1. รายงานการประชุมของหนวยงานที่บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบตอ  
แผนกลยุทธของหนวยงาน  

2. หลักฐานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบหนวยงาน เชน รายงานการประเมินตนเอง 
รายงานทางการเงินของหนวยงาน บันทึกการตรวจสอบกิจการของบริษัท IA & A จํากัด 

3. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยางครบถวน 
4. แผนการประชมุของกรรมการหนวยงาน 

 5. จํานวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการหนวยงาน 
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ปการศึกษา 2550 
1. รายงานการประชุมของหนวยงานที่บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบตอ  

แผนกลยุทธของหนวยงาน  
2. หลักฐานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบหนวยงาน เชน รายงานการประเมินตนเอง 

รายงานทางการเงินของหนวยงาน 
3. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของหนวยงานอยางครบถวน 
4. แผนการประชมุของกรรมการหนวยงาน 
5. จํานวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการหนวยงาน 
6.  หลักฐานจํานวนวัน ที่สงเอกสารใหกรรมการหนวยงานกอนประชุม 
7.  ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
8.  หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
 

เปาหมาย 
สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ 5.1 ได 6 ขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักพิมพฯ เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานโดยการตรวจประเมินคุณภาพจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง (เอกสารหมายเลข 5.1.1) มีการเปดโอกาส
ใหบุคลากรในหนวยงานตรวจสอบรายรับ-รายจายของหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 5.1.2) มีการจัดทํา     
แผนกลยุทธของหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 5.1.3) โดยกลุมหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและให  
ความเห็นชอบแผนกลยุทธ ภายในหนวยงานมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของหนวยงานอยางนอย  
ทุก 2 เดือน (เอกสารหมายเลข 5.1.4) โดยมีผูเขารวมประชุมรอยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด (เอกสาร
หมายเลข 5.1.5) เพื่อรวมวางแผนการดําเนินงานของหนวยงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานอยางครบถวนมากกวาปละ 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 5.1.6) มีการสงเอกสารใหกลุม
หนวยงาน กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน (เอกสารหมายเลข 5.1.7) และมีการประเมินผลงานของผูบริหาร
ของกลุมหนวยงานโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา (เอกสารหมายเลข 5.1.8) ดังนั้น ในป
การศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ ดําเนินการตามเกณฑได 7 ขอ และในปการศึกษา 2549 สํานักพิมพฯ 
ดําเนินการตามเกณฑได 5 ขอ 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
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หลักฐานอางอิง 
เอกสารหมายเลข 5.1.1   คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 110/2551 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 เอกสารหมายเลข 5.1.2   สวัสดิการของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เอกสารหมายเลข 5.1.3   แผนกลยุทธการพัฒนาแผนกตําราและคําสอน 
ปการศึกษา 2547-2550 

เอกสารหมายเลข 5.1.4   แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข 5.1.5   ใบเซ็นชื่อการเขาประชุมอาจารย 
เอกสารหมายเลข 5.1.6   รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 1/2551 (หนา 6) 
เอกสารหมายเลข 5.1.7   ใบเซ็นชื่อการรับรายงานการประชุมอาจารย 
เอกสารหมายเลข 5.1.8   แบบประเมินผลงานของผูบริหารหนวยงาน 

 
จุดแข็ง 

ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีวิสัยทัศนสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหาร
จัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส ตรวจสอบได 
 
แนวทางสงเสริม 
 ควรมีการนําผลการประเมินผูบริหารหนวยงานมาปรับปรุงแกไข 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอก (ระดับ) (KPI 5.2) 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 3 ≥ 4 

 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณที่ขอรับการประเมิน 
2 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 50 
3 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 100 
4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึง่ของ

กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 

1.  แผนการจัดการความรู  
2.  ผลการดําเนินงาน/ ความสําเร็จจากการจัดการความรู  

ปการศึกษา 2550 
1.  แผนการจัดการความรู  
2.  ผลการดําเนินงาน/ ความสําเร็จจากการจัดการความรู  

 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจาก
ภายใน และภายนอก ไดระดับ 4 
 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักพิมพฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผลการประเมินคุณภาพภายในและมหาวิทยาลัย โดยแจงผล
การประเมินคุณภาพภายในใหแกที่ประชุมคณาจารยในหนวยงานเพื่อรับทราบผลการประเมิน (เอกสาร
หมายเลข 5.2.1) เพื่อวางแผนและพัฒนาหนวยงานใหสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอก ซึ่งมีการดําเนินงาน ดังนี้ มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณที่ขอรับ
การประเมิน (เอกสารหมายเลข 5.2.2) มีการดําเนินการตามแผนและมีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของ
การจัดการความรูดังตอไปนี้ (เอกสารหมายเลข 5.2.3) 
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โครงการที่ 1 โครงการประชาสัมพันธแนวคิดในการพัฒนาองคกรเอื้อการเรียนรู เปนการนําเสนอ
แนวคิดในการทํา KM และรายงานผลการดําเนินงานดาน KM ของหนวยงานทางเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 4.1.1)  และมีการสงอีเมลถึงบุคลากรใหเย่ียมชมเว็บไซต (เอกสารหมายเลข 5.2.4) 

โครงการที่ 2 โครงการ Job Buddy เปนการเรียนรูงานซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกัน
ได ไดแก การถายทอดโปรแกรม PhotoScap การถายทอดวิธีการใชเครื่องโทรสาร การสอนวิธีการใชเครื่องชั่ง
กระดาษ การสอนวิธีการจัดทํา e-Book (เอกสารหมายเลข 5.2.5) 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนา "ผูประสานงาน KM" มีการสงคณะกรรมการ QA เขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูขับเคลื่อน KM ดานการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การจัดทํา SAR 7 (ปการศึกษา 2550) 
และการเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑของ สกอ. ครั้งที่ 2 จัดโดย แผนกประกัน
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2.6) การเขารวมสัมมนา เรื่อง "Knowledge Management and 
Organization Performance" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.2.7) 

โครงการที่ 4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ KM/LO อยางตอเนื่อง เปนการใหความรูและเทคนิค
ใหมๆ ดาน KM แกบุคลากร โดยการจัดอบรม การถายทอดความรูและประสบการณ ครั้งที่ 2 (KM) เรื่องปญหา
และแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานดานการผลิตสิ่งพิมพ (เอกสารหมายเลข 5.2.8) โดยผลการอบรมไดนําสรุป
เปน KM เพื่อเผยแพรผานเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1) การเขารวมอบรม เรื่อง 
การจัดการความรูสูความเปนเลิศของหนวยงาน (Knowledge Management for Unit Excellence) จัดโดย  
สายบริหาร (เอกสารหมายเลข 5.2.9) การจัดอบรม การถายทอดความรูและประสบการณ ครั้งที่ 3 (KM) เรื่อง 
การจัดการความรู และการบริหารความเสี่ยงภายในหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 5.2.10) การจัดอบรม การ
ถายทอดความรูและประสบการณ ครั้งที่ 4 (KM) (เอกสารหมายเลข 5.2.11)  

ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ไดระดับ 4 และป
การศึกษา 2549 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ไดระดับ 3  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 5.2.1    รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 5/2550 (หนา 1) 
เอกสารหมายเลข 5.2.2   แผนการจัดการความรูของสํานักพิมพฯ 

ปการศึกษา 2550-2555 
เอกสารหมายเลข 5.2.3   รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 6/2550 (หนา 7) 
เอกสารหมายเลข 5.2.4   อีเมลเชิญชวนบุคลากรใหเขาชมหัวขอ KM 

ที่เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 เอกสารหมายเลข 5.2.5   รูปถายโครงการ Job Buddy 
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เอกสารหมายเลข 5.2.6   บันทึกภายใน เรื่อง "ขอเชญิเขารวมโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการผูขับเคลื่อน KM ดานการประกัน 

     คุณภาพการศึกษา" 
เอกสารหมายเลข 5.2.7   เอกสารประชาสัมพันธ กําหนดการงานสัมมนา 
เอกสารหมายเลข 5.2.8   บันทึกภายใน เรื่อง "ขออนุมติัจัดโครงการสมัมนา 

      การถายทอดความรูและประสบการณครั้งที่ 2" 
เอกสารหมายเลข 5.2.9   กําหนดการ โครงการ "การจัดการความรูสูความเปนเลิศ 

ของหนวยงาน" และใบเซ็นชือ่เขาอบรม 
เอกสารหมายเลข 5.2.10   บันทึกภายใน เรื่อง "ขออนุมติัจัดโครงการสมัมนา 

      การถายทอดความรูและประสบการณครั้งที่ 3" 
เอกสารหมายเลข 5.2.11   บันทึกภายใน เรื่อง "ขออนุมติัจัดโครงการสมัมนา 

      การถายทอดความรูและประสบการณครั้งที่ 4" 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1  เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 (http://bupress.bu.ac.th) Print-out 2 

 
จุดแข็ง 

สํานักพิมพฯ ไดนําขอมูลเกี่ยวกับผลการประเมินประกันคุณภาพภายในของปการศึกษา 2549 ให
อาจารยทุกคนรับทราบ และทําขอตกลงเปนมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน ในการ
เก็บรวบรวมหลักฐานที่จําเปนในการประกันคุณภาพ 
 
แนวทางสงเสริม 

สํานักพิมพฯ จะสงเสริมอาจารยใหมีสวนรวมในการพัฒนาองคความรู โดยใชผลการประเมินจากการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคกรใหมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bupress.bu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) (KPI 5.3) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 3 ≥ 4 

 
ระดับคุณภาพ 

1 = คณะกรรมการ /คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน 
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน 
3 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยทุธกับยุทธศาสตรชาติ 
4 = แผนกลยทุธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
5 = แผนกลยทุธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ต้ังแตรอยละ 80 ของแผน 

 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 
 1.   รายชื่อคณะกรรมการทํางานเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ  
 2.   แผนกลยุทธ  
ปการศึกษา 2550 
 1.   รายชื่อคณะกรรมการทํางานเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ  
 2.   แผนกลยุทธ  
 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ไดระดับ 4 
 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักพิมพฯ มีการศึกษาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.3.1) และไดมีการจัดทําแผน
กลยุทธของหนวยงาน ปการศึกษา 2547 - 2550 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.3) ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการรวมกันวิเคราะหความสอดคลองแผนกลยุทธของหนวยงานกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.3.2) ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 หนวยงานกําหนดแผนกลยุทธ
ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ไดระดับ 4 และปการศึกษา 2549 หนวยงานกําหนดแผนกลยุทธที่
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ไดระดับ 3 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน 

แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 
รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 5.3.1    แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 5.3.2   สรุปผลการวิเคราะหแผนกลยทุธ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.3 แผนกลยุทธการพัฒนาแผนกตําราและคําสอน 
 ปการศึกษา 2547-2550 

 
จุดแข็ง 

สํานักพิมพฯ มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
แนวทางสงเสริม 

สํานักพิมพฯ จะสงเสริมอาจารยใหดําเนินการตามแผนกลยุทธของหนวยงาน ปการศึกษา 2547 - 
2550 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) (KPI 5.4) 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 3 ≥ 4 

 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
2 = มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5 = มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น 

 

ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 
 1. รายชื่อคณะกรรมการ / คําสั่งแตงต้ังความตองการในการใชทรัพยากร 
 2. แผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกหนวยงาน 
 3. ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น 
ปการศึกษา 2550 
 1.  รายชื่อคณะกรรมการ / คาํสั่งแตงต้ังความตองการในการใชทรัพยากร 
 2.  ผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
 3.  แผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกหนวยงาน 
 4.  ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น 
 

เปาหมาย 
สํานักพิมพฯ  ไดกําหนดเปาหมายการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน ไดระดับ 4 

 

ผลการดําเนนิงาน 
สํานักพิมพฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 

(เอกสารหมายเลข 5.4.1) โดยมีการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน เชน เครื่อง 
Printer  เครื่อง Scanner  เครื่อง Server รวมทั้งโปรแกรมตางๆ ที่มีการใชงานรวมกัน โดยการสํารวจประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรและระบบฐานขอมูลกลางของสํานักพิมพฯ ครั้งที่ 1 
ประจําปการศึกษา 2550 (เอกสารหมายเลข 5.4.2) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชทรัพยากรและ
ประสิทธิผลของโปรแกรมตางๆ นอกจากนี้สํานักพิมพฯ มีแผนการปฏิบัติงานประจําป โดยสํารวจการใช
ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณการพิมพตางๆ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4) และมีการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่นในสถาบัน เชน มีการใหบริการทํา e-Paper การใหบริการ Save ตนฉบับส่ิงพิมพใหแกคณาจารยใน
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มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.4.3)  การใชทรัพยากรบุคคลรวมกับฝายวิชาการโดยการจัดสรรเจาหนาที่
พิมพดีดในการพิมพขอสอบทุกประเภท (เอกสารหมายเลข 5.4.4) การใหบริการสงโทรสารแกอาจารยหอง
ขอสอบ รวมถึงการใหบริการชําระคาผลิตสิ่งพิมพผานเครื่อง Pre-paid (เอกสารหมายเลข 5.4.5) ใหแก
นักศึกษาและอาจารย เพื่อเปนการชวยมหาวิทยาลัยประหยัดคาใชจายในการออกใบเสร็จรับเงิน และยังมีการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นภายนอกสถาบัน เชน เว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1) 
และรับจางพิมพงานใหกับหนวยงานภายนอกที่มาวาจางในชวงเวลาที่วางจากงานประจํา เปนตน ดังนั้น ในป
การศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน ไดระดับ 4 และป
การศึกษา 2549 สํานักพิมพฯ มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน ไดระดับ 3 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 5.4.1  บันทึกภายใน เรื่อง “ขออนุมติัแตงต้ัง 
 คณะกรรมการดําเนินงาน" 
เอกสารหมายเลข 5.4.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ใชทรัพยากรและระบบฐานขอมูลกลางของสํานักพิมพฯ 
ครั้งที่ 1 ประจาํปการศึกษา 2550 

เอกสารหมายเลข 5.4.3 เอกสารแบบฟอรมการขอสแกนสิ่งพิมพเพือ่ทํา 
 e-Paper และการขอ Save ตนฉบับส่ิงพิมพ 
เอกสารหมายเลข 5.4.4 บันทึกภายใน เรื่อง “ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ 
 พิมพดีด” 
เอกสารหมายเลข 5.4.5 รายงานสรุปการชําระคาใชจายผานระบบ 
 Pre-paid โดยหักเงินจากบัตร Smart Card 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 (http://bupress.bu.ac.th) Print-out 3 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550 

 
จุดแข็ง 

สํานักพิมพฯ ดําเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย  ดวยการใชทรัพยากรรวมกัน
ภายในมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางสงเสริม 

สํานักพิมพฯ ควรขยายขอบเขต  และความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันในดานวัสดุอุปกรณ  
และระบบเทคโนโลยีใหครอบคลุมในทุกหนวยงาน 

http://bupress.bu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการ (ระดับ) (KPI 5.5) 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 2 ≥ 3 

 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีการจัดหาขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ 
2 = มีระบบการบริหารจัดการขอมูลและผูรบัผิดชอบ 
3 = มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลระดับคณะ หนวยงานและสถาบัน 
4 = มีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการขอมูล 
5 = มีการปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 
 1.  ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
 2.  มีการกําหนดสิทธิเขาใชระบบฐานขอมูลเพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
ปการศึกษา 2550 
 1.  ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
 2.  มีการกําหนดสิทธิเขาใชระบบฐานขอมูลเพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
 3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมิน 
ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
 

เปาหมาย 
สํานักพิมพฯ  ไดกําหนดเปาหมายศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ ได

ระดับ 4 
 

ผลการดําเนนิงาน 
สํานักพิมพฯ  มีการใชฐานขอมูลและใชระบบขอมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ  เชน 

ฐานขอมูลระบบ MEIS (เอกสารหมายเลข 5.5.1) งบประมาณ (เอกสารหมายเลข 5.5.2) และมีการใชฐานขอมูล
ของหนวยงานเอง เชน การตรวจสอบสต็อกกระดาษ (เอกสารหมายเลข 5.5.3) กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ 
(เอกสารหมายเลข 5.5.4) เปนโปรแกรมที่เก็บไวใน Server ซึ่งบุคลากรในหนวยงานสามารถเขาไปใชได 
นอกจากนั้น ยังมีสรุปคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพของทุกหนวยงาน อยูในเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 4.1.1) ซึ่งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถเขาไปดูไดโดยใส Login และ Password เพื่อ
ความปลอดภัยของระบบ และมีระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลภายในหนวยงาน คือ การ 
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Backup ขอมูลตางๆ ที่อยูใน Server โดยศูนยคอมพิวเตอรเปนผูดําเนินการ โดยสามารถดูไดจากที่เครื่อง 
Server (เอกสารหมายเลข 5.5.5) และมีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานขอมูลตางๆ เชน การประเมินผล
การใชฐานขอมูลระบบ MEIS ซึ่งจัดทําโดยฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน (เอกสารหมายเลข 5.5.6)  
นอกจากนั้น สํานักพิมพฯ ยังไดทําการประเมินผลการใชฐานขอมูลกลางของสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 5.4.2) ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ มีการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการ
จัดการ ไดระดับ 4 ในปการศึกษา 2549 สํานักพิมพฯ มีการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการจัดการ  
ไดระดับ 3 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน 

แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 
รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 

หลักฐานอางอิง 
เอกสารหมายเลข 5.5.1   ฐานขอมูลระบบ MEIS 
เอกสารหมายเลข 5.5.2  รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตาม 
  หมวดบัญชีของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

(ลับเฉพาะ ขอดูที่ ผอ.สนพ.) 
เอกสารหมายเลข 5.5.3   สต็อกกระดาษ 
เอกสารหมายเลข 5.5.4   กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ 

 เอกสารหมายเลข 5.5.5   ขั้นตอนการ Back up ขอมูล (สามารถดูที่ 
      เครื่อง Server ของสํานักพิมพฯ) 
 เอกสารหมายเลข 5.5.6   ตัวอยางแบบสอบถามการประเมินคุณภาพความ 
      พึงพอใจของบคุลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตอการใชงานโปรแกรม MEIS 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1  เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

(http://bupress.bu.ac.th) Print-out 4 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.4.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ใชทรัพยากรและระบบฐานขอมูลกลางของสํานักพิมพฯ 
ครั้งที่ 1 ประจาํปการศึกษา 2550 

 

จุดแข็ง 
สํานักพิมพฯ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และมีระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของ

ระบบฐานขอมูล รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล 
 

แนวทางสงเสริม 
สํานักพิมพฯ จะนําผลจากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลของ

สํานักพิมพฯ มาเปนแนวทางในการปรับปรุงฐานขอมูลตอไป 

http://bupress.bu.ac.th/


 29

ตัวบงชี้ที่ 5.6 แผนการบริหารเงินและงบประมาณ (ระดับ) (KPI 5.6) 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 3 ≥ 4 

 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีการกําหนดงบประมาณเพื่อการดําเนินงาน 
2 = มีการใชเงินตามงบประมาณที่กําหนดไว 
3 = มีการประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณประจําปที่กําหนดไว 
4 = มีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไข 
5 = มีการวางแผนเพือ่จัดทํางบประมาณในปตอไป  

 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 
 1.  งบประมาณของหนวยงาน ในปการศึกษานั้น 
 2.  รายงานการใชงบประมาณ 
 3.  การประเมนิผลการใชงบประมาณ 
ปการศึกษา 2550 
 1.  งบประมาณของหนวยงาน ในปการศึกษานั้น 
 2.  รายงานการใชงบประมาณ 
 3.  การประเมนิผลการใชงบประมาณ  
 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ  ไดกําหนดเปาหมายการบริหารเงินและงบประมาณ ไวที่ ระดับ 4 
 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักพิมพฯ มีการวางแผนการใชงบประมาณเพื่อการดําเนินงานและมีการใชเงินตามงบประมาณที่
กําหนดไว (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.2) และยังมีการประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงโดยเปรียบเทียบกับ
งบประมาณประจําปที่กําหนดไว เสนอใหหัวหนาหนวยงานรับทราบ เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณ
ของหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 5.6.1) นําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป (เอกสาร
หมายเลข 5.6.2) ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2549  มีการดําเนินการการบริหารเงินและ
งบประมาณ ไดระดับ 5 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน 

แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 
รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 5.6.1    สรุปผลการใชงบประมาณป 2550 
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 เอกสารหมายเลข 5.6.2   งบเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2550-2551 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.2  รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตาม 
  หมวดบัญชีของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

(ลับเฉพาะ ขอดูที่ ผอ.สนพ.) 
 
จุดแข็ง 

สํานักพิมพฯ มีการจัดทําสรุปงบประมาณประจําปเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพของทั้งมหาวิทยาลัย ทําให
สามารถวางแผนงบประมาณของปตอไปได 
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ตัวบงชี้ที่ 5.7 ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ (ระดับ) (KPI 5.7) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 2 ≥ 3 

 
ระดับคุณภาพ 

1 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมคีวามคลาดเคลื่อนมากกวารอยละ 20 ของงบประมาณประจําปที่
หนวยงานกําหนดไว 

2 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมคีวามคลาดเคลื่อนรอยละ 16 - 20 ของงบประมาณประจําปที่หนวยงาน
กําหนดไว 

3 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมคีวามคลาดเคลื่อนรอยละ 11 - 15 ของงบประมาณประจําปที่หนวยงาน
กําหนดไว 

4 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมคีวามคลาดเคลื่อนรอยละ 6 - 10 ของงบประมาณประจําปที่หนวยงาน
กําหนดไว 

5 = คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมคีวามคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 6 ของงบประมาณประจําปที่หนวยงาน
กําหนดไว 
 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 
 คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น จําแนกตามงบประมาณของหนวยงาน 
ปการศึกษา 2550 
 คาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้น จําแนกตามงบประมาณของหนวยงาน 
 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายประสิทธิภาพของการใชงบประมาณคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงมีความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 11 - 15 ของงบประมาณประจําปที่หนวยงานกําหนดไว ระดับ 3 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ  มีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง จํานวน 12,391,401.19 บาท โดยไดรับ
งบประมาณ 13,646,985.73 บาท (เอกสารหมายเลข 5.7.1) มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 9.27  ของงบประมาณ
ประจําปที่หนวยงานกําหนดไว และปการศึกษา 2549 สํานักพิมพฯ มีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง จํานวน 
10,009,647.26 บาท โดยไดรับงบประมาณ 8,850,045.00 บาท (เอกสารหมายเลข 5.7.2) มีความคลาดเคลื่อน
รอยละ 13.10 ของงบประมาณประจําปที่หนวยงานกําหนดไว 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน 

แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 
รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 5.7.1 รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับคาใชจายจริง 
ประจําป 2550 

เอกสารหมายเลข 5.7.2 รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับคาใชจายจริง 
 ประจําป 2549 

 
จุดออน 
 เนื่องจากงบประมาณที่ต้ังไวเปนงบของทั้งปการศึกษา (มิ.ย. - พ.ค.) แตในความเปนจริงสํานักพิมพฯ  
สามารถหาขอมูลในการใชจายจริงไดเพียง 9 เดือน (มิ.ย. - ก.พ.) นอกจากนั้นในชวงเดือนพฤษภาคม ของทุกป
ที่สํานักพิมพฯ จะเปนชวงที่มีคาใชจายมากที่สุด เนื่องจากตองซื้อกระดาษเพื่อผลิตตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อใชในภาคการศึกษาที่ 1 ป 2550 ตลอดจนตองปฏิบัติงานลวงเวลาคอนขางมาก ดังนั้น 
สํานักพิมพฯ จึงมีการเก็บตัวเลขคาใชจายตางๆ ไวเพื่อใชในการประเมินการใชงบประมาณ แตอยางไรก็ตามก็
ยังมีขอมูลบางสวนที่ไมสามารถเก็บได จึงทําใหการวัดความคลาดเคลื่อนไมตรงกับความเปนจริง 
 
แนวทางแกไข 
 สํานักพิมพฯ จะมีการทําระบบฐานขอมูลเพื่อเก็บคาใชจายที่ใชจริงอยางเปนระบบ เพื่อนํามาใชเปน
การประเมินงบประมาณในปการศึกษาตอไป 
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ตัวบงชี้ที่ 5.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานทัง้ในประเทศและตาง 
   ประเทศตอจาํนวนบุคลากรทั้งหมด (บาท) (KPI 5.10) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 6,499 6,500 – 9,999 ≥ 10,000 

 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน 
ปการศึกษา 2549 

1.  จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ ในปการศึกษานั้น 
2.  จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในตางประเทศ ในปการศึกษานั้น 

ปการศึกษา 2550 
1.  จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ ในปการศึกษานั้น 

 
เปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 10,000 
บาท 
 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักพิมพฯ มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยในป
การศึกษา 2550 ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากร จํานวน 33,000.00 บาท (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 5.5.2) งบในการสงบุคลากรไปอบรมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดให เปนเงิน 494.54 บาท 
(เอกสารหมายเลข 5.8.1) รวมท้ังมีบุคลากรในหนวยงานไดรับทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน 
เปนเงิน 107,900.00 บาท จํานวนรวมทั้งส้ิน 141,394.54 บาท (เอกสารหมายเลข 5.8.2) และปการศึกษา 
2549 จํานวน 55,675.26 บาท  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
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หลักฐานอางอิง 
 เอกสารหมายเลข 5.8.1    เอกสารประกอบการจัดทํา SAR 7 
 เอกสารหมายเลข 5.8.2    เอกสารคาเลาเรียนของอาจารยทุน (สามารถ 
      ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่แผนกงบประมาณ) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.2  รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตาม 
  หมวดบัญชีของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

      (ลับเฉพาะ ขอดูที่ ผอ.สนพ.) 
 
จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาความรูความสามารถในวิชาการวิชาชีพ ใหแก
หนวยงาน และผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ใหการสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานในการพัฒนาความรูและทักษะ
ใหมๆ เพื่อนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ 
   ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (KPI 5.11) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 44 45 – 69 ≥ 70 

 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพในประเทศ ในป

การศึกษานั้น 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศในป

การศึกษานั้น 
ปการศึกษา 2550 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพในประเทศ ในป

การศึกษานั้น 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศในป

การศึกษานั้น 
 
เปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ รอยละ 95 
 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักพิมพฯ มีบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู  และทักษะวิชาชีพ
ภายในประเทศ โดยปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2549 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพในประเทศ มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 100 (เอกสารหมายเลข 5.9.1) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
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หลักฐานอางอิง 
 เอกสารหมายเลข 5.9.1 สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ (หนา 5 – 11) 
 
จุดแข็ง 

ผูบริหารหนวยงานใหการสนับสนุนในการจัดสงบุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานใน
หัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะใหนํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนประจําทุกป 
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ตัวบงชี้ที่ 5.10 ปจจัยเกื้อหนนุดานการผลิตส่ิงพิมพ (ระดับ) (สนพ.) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 3 ≥ 4 

 
ระดับคุณภาพ 

1 = มีการใหบริการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ 
2 = มีปจจัยเกื้อหนนุดานการผลิตสิ่งพิมพอยางครบวงจร 
3 = มีการบรหิารจัดการในการควบคุมกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
4 = มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรทุกปการศึกษา 
5 = มีการนําผลการประเมินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายปจจัยเกื้อหนุนดานการผลิตสิ่งพิมพได ระดับ 5 
 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักพิมพฯ มีการใหบริการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ (เอกสาร
หมายเลข 5.10.1) โดยมีปจจัยเกื้อหนุนดานการผลิตสิ่งพิมพอยางครบวงจร (เอกสารหมายเลข 5.10.2) มีการ
บริหารจัดการในการควบคุมกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และปการศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ ได
พัฒนาการผลิตโดยซื้อเครื่องเคลือบปก (เอกสารหมายเลข 5.10.3) เครื่องเรียงกระดาษ และเครื่องตัดกระดาษ 
(เอกสารหมายเลข 5.10.4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ไดทําการประเมินผลความ     
พึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการใหบริการของสํานักพิมพฯ ทุกปการศึกษา โดยการใชแบบสอบถาม (อางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 5.9.1) โดยในปการศึกษา 2550 นี้ ไดแจกแบบสอบถามจํานวน 174 ชุด แบงเปน
บุคลากรสายวิชาการ 87 ชุด และสายสนับสนุน 87 ชุด ขอเสนอแนะที่มากที่สุดของผูตอบแบบสอบถามทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คือ เรื่องการขยายเวลาการถายเอกสารถึง 18.00 น. ซึ่งสํานักพิมพฯ ไดนํา
ผลจากการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานที่วิทยาเขตกลวยน้ําไท ใหมีการขยายเวลาการถายเอกสารจาก
เวลา 17.00 น. เปน 17.30 น. ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2549 มีปจจัยเกื้อหนุนดานการผลติ
สิ่งพิมพ ไดระดับ 5 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
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หลักฐานอางอิง 
 เอกสารหมายเลข 5.10.1  คูมือวิธีปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2550 
  (ฉบับปรับปรุงแกไข) 
 เอกสารหมายเลข 5.10.2 คูมือวิธีการใชเครื่อง ประจําปการศึกษา 2550 
  (ฉบับปรับปรุงแกไข) 
 เอกสารหมายเลข 5.10.3 ใบขออนุมัติซื้อเครื่องเคลอืบปก 
 เอกสารหมายเลข 5.10.4 รายละเอียดทรัพยสินวันรับเครื่องตัด/ เครื่องเรียง 
 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพฯ  (หนา 48 – 54) 
 
จุดแข็ง 

สํานักพิมพฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน มีการมอบหมายและการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ  นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณการพิมพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จึงสามารถผลิตงานไดทันตาม
กําหนดเวลาและความตองการของผูใชบริการในแตละหนวยงาน 
 
แนวทางการดําเนินงานตอ 

สํานักพิมพฯ มีโครงการจะซื้ออุปกรณการพิมพที่ทันสมัยเพิ่มเติม เชน เครื่องพิมพดิจิตอล 4 สี เพื่อให
สามารถผลิตสิ่งพิมพไดรวดเร็วและสวยงามยิ่งขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 5.11 การกําหนดวธิีปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ระดับ)  
   (สนพ.) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 2 3 ≥ 4 

 
ระดับคุณภาพ 

1 = หนวยงานมีคูมือวิธีปฏิบัติงานของหนวยงานอยางเปนลายลักษณอักษร 
2 = มีการแจงใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ 
3 = มีการปฏิบัติงานตามคูมือวิธีปฏิบัติงาน 
4 = มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคูมือวิธีปฏิบัติงานของหนวยงานทุกปการศึกษา 
5 = มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 

 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
ไดระดับ 5 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักพิมพฯ มี “คูมือวิธีปฏิบัติงาน” และ "คูมือวิธีการใชเครื่อง" ปการศึกษา 2550 ซึ่งตรงกับภาระงาน
ที่แทจริง (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.10.1 และอางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.10.2) โดยใหบุคลากรใน
หนวยงานลงนามรับทราบทั้ง 2 วิทยาเขต ซึ่งมีการปฏิบัติตามคูมือดังกลาว นอกจากนี้ ไดมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคูมือวิธีปฏิบัติงานทุกปการศึกษา ดวยการเวียนใหทุกคนไดแกไขตามลักษณะงานที่เปนปจจุบัน 
แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงคูมือดังกลาว ทั้งนี้ สามารถศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางไดจากคูมือ
วิธีการปฏิบัติงานและคูมือวิธีการใชเครื่อง ปการศึกษา 2549 (เอกสารหมายเลข 5.11.1 และเอกสารหมายเลข 
5.11.2) โดยในปการศึกษา 2550 และ 2549 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ไดระดับ 5 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
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หลักฐานอางอิง 
 เอกสารหมายเลข 5.11.1 คูมือวิธีปฏิบัติงานของสํานักพมิพฯ ปการศึกษา 2549 
 เอกสารหมายเลข 5.11.2 คูมือวิธีการใชเครื่อง ปการศึกษา 2549 
 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.10.1  คูมือวิธีปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2550 
  (ฉบับปรับปรุงแกไข) 
 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.10.2 คูมือวิธีการใชเครื่อง ประจําปการศึกษา 2550 
  (ฉบับปรับปรุงแกไข) 
 
จุดแข็ง 
 มีคูมือวิธีปฏิบัติงานประจําหนวยงาน ชวยใหบุคลากรใหมไดมีโอกาสศึกษาและทําความเขาใจวิธีการ
ทํางานอยางถูกตองจากคูมือดังกลาวกอนการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเปนการชวยแบงเบาภาระจากหัวหนางานและ  
ผูที่ตองสอนงานใหบุคลากรใหมได 
 
แนวทางการดําเนินงานตอ 
 สํานักพิมพฯ จะนําคูมือการปฏิบัติงานและคูมือการใชเครื่องลงเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน 
เพื่อใหบุคลากรไดศึกษาและนําไปปฏิบัติ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.12 การสรุปปริมาณการผลิตส่ิงพิมพและคาใชจายในการผลิตส่ิงพิมพ (ระดับ)(สนพ.) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-2 3 ≥ 4 

 
ระดับคุณภาพ 
 1  =  หนวยงานมีบุคลากรที่รับผิดชอบสรุปปริมาณและคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพที่ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงาน 
 2  =  มีการสรปุปริมาณและคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพอยางเปนลายลักษณอักษร 
 3  =  มีการแจงใหทุกหนวยงานรับทราบทุกสิ้นเดือน 
 4  =  มีการเปรียบเทียบปริมาณและคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพทุกปการศึกษา 
 5  =  มีการปฏิบัติตามผลการประเมิน 
 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายการสรุปปริมาณการผลิตสิ่งพิมพและคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพ  
ไดระดับ 5 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ  ไดจัดทําสรุปปริมาณและคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพของทุก
หนวยงาน โดยมีการแจงใหทุกหนวยงานรับทราบทุกสิ้นเดือน (เอกสารหมายเลข 5.12.1)  และนําสรุปผลการ
ดําเนินงาน (ยอดการใชกระดาษและคาใชจาย) ของทุกหนวยงานเผยแพรไวในเว็บไซตสํานักพิมพฯ เพื่อให
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลไดสะดวกขึ้น นอกจากนั้น ในปการศึกษานี้
สํานักพิมพฯ ไดทําการเปรียบเทียบปริมาณการใชกระดาษและคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพของทุกหนวยงาน
ระหวางป 2549 และ 2550 (เอกสารหมายเลข 5.12.2) และสํานักพิมพฯ ไดนําผลการเปรียบเทียบของปที่ผานมา 
มาใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตสิ่งพิมพไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การต้ังงบประมาณ 
การจัดเตรียมสต็อกกระดาษ  เปนตน โดยในปการศึกษา 2550 มีการสรุปปริมาณการผลิตสิ่งพิมพและ
คาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพ ไดระดับ 5 และปการศึกษา 2549 มีการสรุปปริมาณการผลิตสิ่งพิมพและ
คาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพ ไดระดับ 4 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน 

แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 
รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 5.12.1 แฟม Profit Center : ปริมาณงาน  
เอกสารหมายเลข 5.12.2 รายละเอียดเปรียบเทียบคาใชจายในการผลิตเอกสาร 
 ทั้ง 2 วิทยาเขต 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทําสรุปปริมาณและคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพ
ของแตละหนวยงาน โดยหนวยงานตางๆ สามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชประกอบในการจัดทํางบประมาณของ
หนวยงานไดถูกตองย่ิงขึ้น 
 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน  มาตรฐานที่ 5 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มาตรฐานที่ 5 คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ น้ําหนัก(W) อิงเกณฑ 
(1-3) 

อิงพัฒนาการ 
(0-1) 

อิงประสิทธิผล 
(0-1) 

คะแนน 
(I) 

ผลคูณ 
(WXI) 

5.1 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.2 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.3 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.4 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.5 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.6 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.7 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.8 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.9 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.10 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.11 1.00 3 1 1 5 5.00 
5.12 1.00 3 1 1 5 5.00 
รวม 12.00 คะแนนมาตรฐานที่ 5 คือ 5.00 ตรงกับระดับ ดีมาก 60.00 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวย
ตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย มี
การประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน 

การระดมทรัพยากรท้ังดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
ความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) (ระดับ)  
  (KPI 6.5) 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 2 3 ≥ 4 

 

ระดับคุณภาพ 
1  =  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2  =  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
3  =  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
4  =  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
5  =  มีการดําเนินการวางแผน ปองกนั หรอืหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 
 -   จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน 
ปการศึกษา 2550 
 1.  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน 
 2.  คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
 
เปาหมาย 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดกําหนดเปาหมายการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
ไดระดับ 5 
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ผลการดําเนนิงาน 
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวอยางเปนลายลักษณอักษร (เอกสาร

หมายเลข 6.1.1) และสํานักพิมพฯ มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยการแจง
ใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว (เอกสารหมายเลข 6.1.2) มีการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยหัวหนาหนวยงาน เชน การแตงกายใหเหมาะสม เปนตน (เอกสาร
หมายเลข 6.1.3) มีระบบการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ โดยผานระบบการประเมินผลงานประจําป 
ตลอดจนมีการเรียกตักเตือนเปนรายบุคคลและมีการลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
6.1.4) มีการดําเนินการวางแผนปองกันและหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ โดยการดูแลความ
ประพฤติของบุคลากรผานหัวหนาหนวยงาน เชน การติดตามผูรับทุนการศึกษา (เอกสารหมายเลข 6.1.5) ในป
การศึกษา 2550 และปการศึกษา 2549 คณาจารยของสํานักพิมพฯ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดระดับ 5 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 6.1.1  คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
เอกสารหมายเลข 6.1.2 ใบลงนามรับทราบ คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
เอกสารหมายเลข 6.1.3 ใบลงนามรับทราบเรื่อง “การแตงกายของบุคลากร” 
เอกสารหมายเลข 6.1.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วาดวยการบริหารงานบุคลากร พุทธศักราช 2550 
เอกสารหมายเลข 6.1.5 บันทึกแจงชื่อผูขอรับทุนการศึกษาในแตละประเภท 
 (ลับเฉพาะ ขอดูที่ ผอ.สนพ.) 

 
จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณวชิาชีพสําหรับบุคลากรทุกระดับและมีการเผยแพรอยางเปนทางการให 
ทุกคนไดรับทราบ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.2 ปจจัยเกื้อหนนุดานการผลิตส่ิงพิมพเพ่ือการเรียนการสอน  (ระดับ)  (สนพ.) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 2 3 ≥ 4 

 
ระดับคุณภาพ 

1  =  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการเรียนการสอน  
2  =  มีปจจัยเกื้อหนนุในการผลิตสิ่งพิมพ 
3  =  มีระบบบริหารจัดการในการผลิตสิ่งพิมพที่มีประสิทธิภาพ 
4  =  มีการประเมินผลความพึงพอใจของคณาจารยทุกป 
5  =  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายดานปจจัยเกื้อหนุนดานการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการเรียนการสอน 
ไดระดับ 5 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
ผลการดําเนนิงาน 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการเรียนการสอน โดยมีสํานักพิมพฯ ใหบริการ
ผลิตตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนอยางเปนระบบ กลาวคือ อาจารยที่ตองการผลิตสิ่งพิมพแตละ
ประเภทสามารถกรอกแบบฟอรมขอผลิตสิ่งพิมพเพื่อจําหนาย สนพ. 001 โดยขออนุมัติผานตามสายงาน 
(เอกสารหมายเลข 6.2.1) เมื่อสํานักพิมพฯ ไดรับใบอนุมัติแลวจะดําเนินการผลิตสิ่งพิมพแกอาจารยทุกทาน 
นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ ไดจัดพิมพคูมือการพิมพตําราและเอกสารประกอบการสอน (เอกสารหมายเลข 6.2.2) 
เพื่อใหคําแนะนําดานรูปแบบการพิมพ ต้ังแตกระบวนการจัดเตรียมตนฉบับ การเรียงพิมพ  การออกแบบ  การ
พิมพสี่สี  ขาวดํา  การเขาเลม  การตัดเจียน  และมีรูปแบบการพิมพตําราและเอกสารประกอบการสอนให
สามารถดาวนโหลดและนําไปใชไดในเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1) โดยมีบุคลากร
ใหบริการแบบครบวงจรตลอดจนมีอุปกรณการพิมพที่เพียงพอและทันสมัยครบวงจร ซึ่งจัดเปนระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพทําใหผลิตสิ่งพิมพไดทันทุกภาคการศึกษา ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่สรุปเปนรายชื่อ
ตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอนไวทุกสิ้นปการศึกษา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1) 
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และเผยแพรในเว็บไซตสํานักพิมพฯ นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธแกผูที่สนใจ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1) รวมทั้งทุกปการศึกษาจะทําการสํารวจความ
พึงพอใจในการใหบริการของสํานักพิมพฯ เพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ สําหรับในปการศึกษา 2550 นี้ 
สํานักพิมพฯ ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาที่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใน
หัวขอ “ความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักพิมพฯ ประจําปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 6)”  โดยไดสรุปผลการ
สํารวจไวใน “สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพฯ ประจําปการศึกษา 2550” (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
5.9.1) และไดนําผลการสํารวจมาประเมินเพื่อปรับปรุงแกไขการใหบริการใหดียิ่งขึ้น โดยในปการศึกษา 2550 นี ้
สํานักพิมพฯ ไดพัฒนาเว็บไซตดวยการเพิ่มรูปแบบอักษร (Font) เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกอักษร
สําหรับลงหนาปกใหแกคณาจารย (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1) โดยในปการศึกษา 2550 และปการ- 
ศึกษา 2549 มีปจจัยเกื้อหนุนดานการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการเรียนการสอน  ไดระดับ 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 6.2.1  แบบฟอรมขอผลิตสิ่งพิมพเพื่อจําหนาย (สนพ. 001) 
เอกสารหมายเลข 6.2.2   คูมือการพิมพตําราและเอกสารประกอบการสอน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1  เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 (http://bupress.bu.ac.th) Print-out 5 – 7  
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1  สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพฯ (หนา 39 – 44 และ 

หนา 48 – 54) 
 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีระบบการใหบริการผลิตสิ่งพิมพเพื่อประกอบการเรียนการสอนแบบ
ครบวงจรทั้งกระบวนการผลิตและจัดจําหนาย ซึ่งเปนปจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญในการเอื้อใหคณาจารยไดรับความ
สะดวกในการผลิตผลงานวิชาการ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซตสําหรับแนะนําขั้นตอนการผลิตตําราเรียนเพื่อให
อาจารยไดศึกษานโยบายการจัดพิมพและขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทําผลงานวิชาการไดสะดวกยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bupress.bu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 6.3 มีการประเมนิความคิดเหน็ของนกัศึกษาตอตําราเรียนและเอกสาร 
   ประกอบการสอนที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย (ระดับ) (สนพ.) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-2 3 ≥ 4 

 
ระดับคุณภาพ 

1 = มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการผลติสิ่งพิมพเพื่อการเรียนการสอน 
2 = มีการวางแผนในการผลติสิ่งพิมพอยางเปนระบบ 
3 = มีปจจัย เครื่องมือ กําลังคนในการผลิตสิ่งพิมพอยางมีประสิทธิภาพ 
4 = มีการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาทุกป 
5 = มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 
เปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ ไดกําหนดระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนที่
ผลิตโดยมหาวิทยาลัย ไดระดับ 5 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักพิมพฯ ไดมีการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการ  
วางแผนการผลิตสิ่งพิมพอยางเปนระบบ และมีปจจัยสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
(เอกสารหมายเลข 6.3.1) นอกจากนั้น ไดมีการจัดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาทุกปการศึกษา โดย
ในปนี้จะเปนการสํารวจครั้งที่ 4 ซึ่งผลจากการประเมินมีความคิดเห็นสวนใหญตอตําราเรียนและเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 54.4 จากการประเมิน
พบวา ขอเสนอแนะที่นักศึกษาตองการใหปรับปรุงมากที่สุด คือ ตองการใหลดราคาจําหนายหนังสือลง คิดเปน
รอยละ 6.9 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1) และสํานักพิมพฯ ไดมีการปรับปรุงราคาตามขอเสนอแนะ โดย
ลดตนทุนการผลิตตําราใหตํ่าลง (เอกสารหมายเลข 6.3.2) และเพิ่มเครื่องเคลือบปกตํารา (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 5.10.3) เพื่อใหการผลิตรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในป 2550 และ 2549 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย  ไดระดับ 5 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
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หลักฐานอางอิง 
 เอกสารหมายเลข 6.3.1 รายการทรัพยสิน 
  เอกสารหมายเลข 6.3.2 แบบฟอรม “ขอมูลสําหรับคิดราคาสิ่งพิมพ (สนพ.022 เดิม) 
  และแบบฟอรม “ขอมูลสําหรับคิดราคาสิ่งพิมพ” (สนพ.004 
  ปรับปรุง) 
 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพฯ (หนา 55 – 63) 
 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.10.3 ใบขออนุมัติซื้อเครื่องเคลอืบปก 

 
จุดออน 
 สํานักพิมพฯ ไมสามารถปรับปรุงตามขอเสนอแนะบางขอของนักศึกษาได เนื่องจากเปนปจจัย
ภายนอก เชน ควรผลิตหนังสือใหเพียงพอตอความตองการและจําหนายใหทันเปดภาคเรียน สถานที่จําหนาย
หนังสือแคบไป การเพิ่มรานจําหนายหนังสือใหมากขึ้น เปนตน 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน  มาตรฐานที่ 6 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มาตรฐานที่ 6 คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ น้ําหนัก(W) อิงเกณฑ 
(1-3) 

อิงพัฒนาการ 
(0-1) 

อิงประสิทธิผล 
(0-1) 

คะแนน 
(I) 

ผลคูณ 
(WXI) 

6.1 1.00 3 1 1 5 5.00 
6.2 1.00 3 1 1 5 5.00 
6.3 1.00 3 1 1 5 5.00 
รวม 3.00 คะแนนมาตรฐานที่ 6 คอื 5.00 ตรงกับระดับ ดีมาก 15.00 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษาอยางตอเนื่อง (ระดับ)  (KPI 7.1) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 3 ≥ 4 

 
ระดับคุณภาพ 

1 = มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
 2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบระดับ (Benchmarking) 
 3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพการตรวจ
ติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมี
สวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมีสวนรวมของ
ชุมชน 
 5 = มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจให
เกิดผลดี 
 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 
 คูมือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษามีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันและมีระบบและกลไกในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน คําสั่ง 
แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพภายใน ภาพถายกิจกรรมการ
ดําเนินงาน รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบัน รวมทั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการนําเอาผลประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจ
ใหเกิดผลดี เปนตน 
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ปการศึกษา 2550 
 คูมือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษามีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันและมีระบบและกลไกในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน คําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพภายใน ภาพถายกิจกรรมการ
ดําเนินงาน รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบัน รวมทั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการนําเอาผลประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจ
ใหเกิดผลดี เปนตน 
 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ไดที่ระดับ 5 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. สํานักพิมพฯ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน (เอกสารหมายเลข 7.1.1)  

2. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของหนวยงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยจัดทําแผนงานการปฏิบัติงานประจําป ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4)  

3.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณ โดยมีคูมือการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หนวยงานและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ฉบับที่ 4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 7.1.2) และมีการประชุมแนวทางในการดําเนินงานการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง (เอกสารหมายเลข 7.1.3) เพื่อเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เทียบเทาระดับ
มาตรฐาน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป (SAR 1 – SAR 6) (เอกสารหมายเลข 7.1.4 และอางอิงตามเอกสารหมายเลข 
5.1.1)  

4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการของหนวยงาน โดยไดรับการสนับสนุนปจจัยตางๆ อาทิ กําลังคน สถานที่ และงบประมาณ (เอกสาร
หมายเลข 7.1.5) ซึ่งสามารถทําใหการดําเนินงานทางดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเปนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร เชน การจัดประชุม  สัมมนา เกี่ยวกับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง  

5.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจ เชน การ
พัฒนาการผลิตสิ่งพิมพ โดยขออนุมัติเพิ่มเครื่องพิมพสี่สี (เอกสารหมายเลข 7.1.6) การปรับปรุงเว็บไซต โดย
เพิ่มแบบฟอรมใหครบทุกรูปแบบ การเพิ่มรูปแบบอักษร (font) ลงในเว็บไซต ตลอดจนการสรุปคาใชจายลงใน
เว็บไซต (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1) เปนตน  

ดังนั้น ในปการศึกษา 2550 และ 2549 ดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ไดระดับ 5 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน 

แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 
รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 7.1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 191/2550 เรื่อง "แตงต้ัง 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน" 
เอกสารหมายเลข 7.1.2 คูมือการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานและ 
  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับที่ 4 
เอกสารหมายเลข 7.1.3 รายงานการประชุม QA 
เอกสารหมายเลข 7.1.4 SAR 1 – SAR 6 
เอกสารหมายเลข 7.1.5 รายละเอียดงบประมาณคารับรอง 
เอกสารหมายเลข 7.1.6 ใบขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพสี่สี 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1  เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  (http://bupress.bu.ac.th) Print-out 4, 7, 8 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 110/2551 
  เรื่อง "แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน" 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางสงเสริม 

ควรใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความเขาใจเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ้ําตองควบคูไป
กับการปฏิบัติงานปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bupress.bu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน (ระดับ) (KPI 7.2) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 2 3 ≥ 4 

 
ระดับคุณภาพ 
 1 = มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง 

2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา 
3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปน
แหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ 
 
ขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา 2549 

คูมือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษามีระบบและกลไก
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายใน  เปนตน  
ปการศึกษา 2550 

คูมือการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษามีระบบและกลไก
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายใน  เปนตน  
 
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ไดระดับ 4 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1.  สํานักพิมพฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง ตามรายงานประเมินตนเองของหนวยงาน (SAR 1 – SAR 6) (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.4)  

2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจของหนวยงาน (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 7.1.6)  

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน (เอกสารหมายเลข 7.2.1) รวมทั้งมีการแจงรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนใหรับทราบ (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 4.1.1)  
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4.  มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยในป
การศึกษา 2550 ไดมีการประเมินผลงานของผูบริหาร (เอกสารหมายเลข 7.2.2) การจัดทําโครงการ “การ
ถายทอดความรูและประสบการณ (KM) และเผยแพรทางเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
4.1.1) และการประเมินประสิทธิภาพฐานขอมูลและความพึงพอใจของผูใชทรัพยากร (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 5.9.1) ปการศึกษา 2549  หนวยงานไดกําหนดเปาหมายประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
ไดระดับ 4 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 
แบบอิงเกณฑ แบบอิงพัฒนาการ ประสิทธิผลตามแผน 

รวมคะแนน 

3 1 1 5 
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 7.2.1   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (QA 008) 

เอกสารหมายเลข 7.2.2 สรุปผลการประเมินผูบริหาร (ลับเฉพาะขอดูที่ ผอ.สนพ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 (http://bupress.bu.ac.th) Print-out 2, 9 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ (หนา 98 - 110) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.4  SAR 1 – SAR 6 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.6  ใบขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพสี่สี 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการนําผลการประเมินมาใชประชุมการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 
แนวทางสงเสริม 

ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการสําหรับตรวจติดตามการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
 

สรุปผลการดาํเนินงาน  มาตรฐานที่ 7 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มาตรฐานที่ 7 คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ น้ําหนัก(W) อิงเกณฑ 
(1-3) 

อิงพัฒนาการ 
(0-1) 

อิงประสิทธิผล 
(0-1) 

คะแนน 
(I) 

ผลคูณ 
(WXI) 

7.1 1.00 3 1 1 5 5.00 
7.2 1.00 3 1 1 5 5.00 
รวม 2.00 คะแนนมาตรฐานที่ 7  คือ 5.00 ตรงกับระดับ ดีมาก 10.00 

http://bupress.bu.ac.th/
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สวนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน สมศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

แบบบันทกึคะแนนและผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนที่ได  

ชื่อมาตรฐานและตัวบงชี้ นํ้าหนัก 

อิง
มา

ตร
ฐา

น 

พัฒ
นา

กา
ร 

บร
รลุ

เป
าห

มา
ย 

คะแนน 
ผลคูณ 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการทํานบุาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

1.00          

4.1  จํานวนกจิกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง 
      เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม (KPI 4.1) 

 
3 1 1 5 5 

รวมมาตรฐานที่  4  คะแนนมาตรฐานที่ 4 คือ  5 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน 
และบุคลากร  

12.00          

5.1 ระดับคุณภาพของผูบริหารระดับหนวยงาน (ขอ)  
     (KPI 5.1) 

 3 1 1 5 5 

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัย 
      ผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ) 
      (KPI 5.2) 

 3 1 1 5 5 

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกบั 
      ยุทธศาสตรชาติ (ระดับ) (KPI 5.3) 

 3 1 1 5 5 

5.4  การใชทรพัยากรภายในและภายนอกสถาบัน 
      รวมกัน (ระดับ) (KPI 5.4)  3 1 1 5 5 

5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อ 
      การบรหิารและการจัดการ (ระดับ) (KPI 5.5) 

 3 1 1 5 5 

5.6  แผนการบริหารการเงินและงบประมาณ (ระดับ) 
      (KPI 5.6) 

 3 1 1 5 5 

5.7  ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ (ระดับ)  
      (KPI 5.7) 

 3 1 1 5 5 
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คะแนนที่ได  

ชื่อมาตรฐานและตัวบงชี้ นํ้าหนัก 

อิง
มา

ตร
ฐา

น 

พัฒ
นา

กา
ร 

บร
รลุ

เป
าห

มา
ย 

คะแนน 
ผลคูณ 

5.8  งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรใน 
     หนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศตอ 
     จํานวนบคุลากรทั้งหมด (บาท) (KPI 5.10) 

 
3 1 1 5 5 

5.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ 
     การพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งใน 
     ประเทศและตางประเทศ (KPI 5.11) 

 
3 1 1 5 5 

5.10 ปจจัยเกื้อหนนุดานการผลิตสิ่งพิมพ (ระดับ) 
      (สนพ.) 

 3 1 1 5 5 

5.11 การกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อการบรหิารจัดการ 
       ที่มีประสทิธิภาพ (ระดับ) (สนพ.) 

 3 1 1 5 5 

5.12  การสรุปปริมาณการผลิตสิ่งพิมพและ 
        คาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพ (ระดับ) (สนพ.) 

 
3 1 1 5 5 

รวมมาตรฐานที่  5  คะแนนมาตรฐานที่ 5 คือ 60 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการ 
เรียนการสอน  

3.00 
     

6.1  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
     (Professional Ethics) (ระดับ) (KPI 6.5) 

 
3 1 1 5 5 

6.2 ปจจัยเกื้อหนุนดานการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการ 
      เรียนการสอน  (ระดับ)  (สนพ.)   

  3 1 1 5 5 

6.3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอตําราเรียน 
      เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตโดย   
      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ระดับ)  (สนพ.) 

 
3 1 1 5 5 

รวมมาตรฐานที่  6  คะแนนมาตรฐานที่ 6 คือ  15 
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คะแนนที่ได  

ชื่อมาตรฐานและตัวบงชี้ นํ้าหนัก 

อิง
มา

ตร
ฐา

น 

พัฒ
นา
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ร 
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รลุ

เป
าห

มา
ย 

คะแนน 
ผลคูณ 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกัน 
คุณภาพ  

2.00          

7.1 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ 
      กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
      ตอเนื่อง (ระดับ) (KPI 7.1) 

 
3 1 1 5 5 

7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  
      (ระดับ) (KPI 7.2) 

  
3 1 1 5 5 

รวมมาตรฐานที่  7  คะแนนมาตรฐานที่ 7 คือ  10 
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ตารางสรุปผลการประเมิน 
 

มาตรฐานที่ จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนเฉล่ีย 
แบบถวงน้ําหนัก 

ผลการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ 

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ 
    วัฒนธรรม  

1 5.00 ดีมาก 

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 12 5.00 ดีมาก 
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3 5.00 ดีมาก 
7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 2 5.00 ดีมาก 

รวม 18 5.00 ดีมาก 
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สวนที่ 4 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน สกอ. 
 
4.1 องคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ ชนิดของตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน
และเกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพภายใน เปน 6 องคประกอบ 15 ตัวบงชี ้ดังนี้ 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ ชนิดของ 
ตัวบงชี้ 

จํานวนตัว
บงชี้(รวม) 

1. ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ - P1 (ระดับ) (KPI 1.1) 
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด - O1 (KPI 1.2)   

กระบวนการ(P) 
 
 
 

ผลผลิต(O) 

2 

2. การเรียน 
การสอน 

2.1 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย – P5 (ระดับ) (KPI 2.7)  

กระบวนการ(P) 1 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 
P12(ระดับ) (KPI 6.1) 

กระบวนการ(P) 1 

7. การบริหารและ
การจัดการ 

7.1 ผูบรหิารหนวยงานใชหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขัน
ไดในระดับสากล - P13 (ขอ ) (KPI 7.1) 
7.2 ภาวะผูนําของผูบรหิารทกุระดับของหนวยงาน- 
P14 (ระดับ) (KPI 7.2) 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู - P15 
(ระดับ) (KPI 7.3) 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ - P16(ระดับ) (KPI 7.4) 
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและ
การจัดการ - I7 (ระดับ) (KPI 7.5) 
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
หนวยงาน – O13 ระดับ (KPI 7.6) 
7.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา - P17 (ระดบั) (KPI 7.7) 

กระบวนการ(P) 
 
 

กระบวนการ(P) 
 

กระบวนการ(P) 
 

กระบวนการ(P) 
 
 

ปจจัยนําเขา(I) 
 

ผลผลิต(O) 
 
 

กระบวนการ(P) 
 

8 
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องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ ชนิดของ 
ตัวบงชี้ 

จํานวนตัว
บงชี้(รวม) 

7. การบริหารและ
การจัดการ 

7.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล - O15 (ระดับ) 
(KPI 7.9) 

ผลผลิต(O)  

8. การเงินและ
งบประมาณ 

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ - P18(ระดับ) (KPI 8.1) 

กระบวนการ(P) 
 
 

2 

 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน - P19 (ระดับ) (KPI 8.2) 

กระบวนการ(P) 
  

9. ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษา - P20 
(ระดับ) (KPI 9.1) 
9.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน - O16 (ระดับ) (KPI 9.3) 

กระบวนการ(P) 
 
 

ผลผลิต(O) 

2 
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4.2 ผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน สกอ. 
 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ-P1 (KPI 1.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
 1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน 
และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ      
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
 7. มีการนําผลการประเมิน และผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพฯ มีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1.  มีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 (สมศ.)) 
2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติงานประจําป โดยจัดทําเปนลายลักษณ

อักษร (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.)) ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.3 (สมศ.)) โดยการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต 
ผลงานวิชาการ (เอกสารหมายเลข 1.1.1 (สกอ.)) 
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3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.)) 

4.  มีการดําเนินการตามแผน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.6 (สมศ.)) โดยติดตามในวาระการ
ประชุมอาจารยและมีการปรับปรุงระเบียบขอบังคับการทํางานใหมีความยืดหยุนและเอื้อตอการผลติผลงานวชิาการ 

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครัง้และรายงานผล
ตอผูบรหิารมหาวิทยาลัย (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.6 (สมศ.)) 

6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ      
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.3.2 (สมศ.)) 
 
การบรรลเุปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ ไวที่ระดับ  6  (เอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2  

 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 1.1.1 (สกอ.) รายละเอียดงบประมาณคาใชจายสํานักพิมพ 
 ประจําปการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) K.P.I. ของแผนกตําราและคําสอน 
เอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.3 (สมศ.) แผนกลยุทธการพัฒนาแผนกตําราและคําสอน  

ปการศึกษา 2547-2550 
 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.) แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.6 (สมศ.) รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 1/2551 (หนา 6) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.3.2 (สมศ.) สรุปผลการวิเคราะหแผนกลยุทธ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 (สมศ.) สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ (หนา 3) 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการกําหนดปณิธานหนวยงาน และมีการทบทวนปณิธานใหเหมาะสมกับสภาพการณ 
ในปจจุบันอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการเผยแพรใหบุคลากรทุกระดับและสาธารณชนไดรับทราบโดยทั่วกัน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที ่
  กําหนด - O1(KPI 1.2) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย  x 100 
 

         จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับ 
83.33% (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.3 (สมศ.) 
 
ตามรายละเอียด ดังตารางที่ 1.2.1 

รายการ 
(ตามเกณฑ สกอ. ) 

หนวย ปการศึกษา 
2550 

ตัวต้ัง จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป ที่บรรลุเปาหมาย ตัวบงชี้ 10 แผน 
ตัวหาร จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป ตัวบงชี้ 12 แผน 
ผล รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 
 ที่กําหนด 

รอยละ 83.33% 

เปาหมาย รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 
 ที่กําหนด 

รอยละ 80% 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด ไวที่รอยละ 80% (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

2  
 
หลักฐานอางอิง 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.3 (สมศ.) แผนกลยุทธการพัฒนาแผนกตําราและคําสอน 
 ปการศึกษา 2547-2550 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ จํานวน  1 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ 
   คณาจารย - P5 (KPI 2.7) เหมือนกับ สมศ.ตัวบงชี้ที่ 6.1 หนา 43 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 2 3 ≥ 4 

 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักพิมพฯ มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารยไดระดับ 5 
 
เปาหมาย 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดกําหนดเปาหมายการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
ไดระดับ 5 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม-P12 (KPI 6.1) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 
 1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 
 4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  
 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ มีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  

1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับในการเขารวมกิจกรรม (อางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.)) 

2.  มีการกําหนดกิจกรรมที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน เชน มีการรวมกิจกรรมการตักบาตร 
งานสงกรานต งานหลอเทียนพรรษา งานลอยกระทง งานกฐินพระราชทาน การจัดทําเอกสาร "บอกกลาว    
เลาเรื่องไทย" รายสามเดือนเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตางๆ ของไทย ซึ่งได
มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.2 (สมศ.) และอางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 4.1.3 (สมศ.)) 

 
 



 71

3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ ไดแก การรณรงคใชเลข
ไทยในการเขียนบันทึกภายใน รายงานการประชุมอาจารย (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.6 (สมศ.)) การใช
ลายไทยประยุกตในการจัดบูธนิทรรศการ BU Library Fair (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.3 (สมศ.)) 

4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ ไดแก การสงเสริมใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน 1. งานลอยกระทง 2. งานสงกรานต 3. งานรดน้ํากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 4. งานหลอเทียนพรรษา 5. การรณรงคแตงกายดวยผาไทย 6. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน
เครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต  7. การตักบาตร  8. การชมนิทรรศการศิลปะ 9. การถวายสังฆทานในวัน
ไหวครู 10. งานกฐินพระราชทาน 11. เยี่ยมชมเรือนไทย 12. การนําลายไทยมาประยุกตในการจัดบูธนิทรรศการ 
BU Library Fair 13. การรณรงคใชเลขไทยในการเขียนบันทึกภายในและรายงานการประชุมอาจารย 14. การ
ใชขนมไทยจัดเลี้ยงในการประชุมสัมมนาตางๆ 15. การรวมแตงกายไวทุกข 16. การจัดทําเอกสาร “บอกกลาว
เลาเรื่องไทย” รายสามเดือนเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตางๆ ของไทย      
17. การปนดินเผา 18. การรวมงานฌาปนกิจ และ 19. การรวมงานอุปสมบท เปนตน (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 4.1.2 (สมศ.) และอางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.3 (สมศ.)) และในระดับนานาชาติ ไดแก การแนะนํา
เว็บไซตเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมบนเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ.)) 
 
การบรรลเุปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไว
ที่ระดับ 4 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  

 
หลักฐานอางอิง 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ.) เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
     (http://bupress.bu.ac.th) Print-out 1 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.2 (สมศ.) เอกสารประชาสัมพันธและกําหนดการงานพธีิตางๆ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.3 (สมศ.) รูปภาพกิจกรรมตางๆ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.) แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550  
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.6 (สมศ.) รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 1/2551 (หนา 6) 

 
 
 

http://bupress.bu.ac.th/
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จุดแข็ง 
 1.  มีการกําหนดกิจกรรมที่เปนประโยชนสอดคลองตามแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 2.  มีการสรางสรรคบรรยากาศ เชน การจัดทําเอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” รายสามเดือนเพื่อ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตางๆ ของไทย การนําลายไทยมาประยุกตในการ
จัดบูธนิทรรศการ BU Library Fair  
 
แนวทางการสงเสริม 
 สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.1   คณะกรรมการระดับหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
   จัดการและสามารถผลักดนัหนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล – 
   P13 (KPI 7.1) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ 
 1. คณะกรรมการระดับหนวยงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ
หนวยงาน 
 2. คณะกรรมการระดับหนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน
มากกวาปละ 2 ครั้ง 
 3. มีการประชุมกรรมการระดับหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการระดับหนวยงาน อยางนอย 7 
วันกอนการประชุม 
 4. คณะกรรมการระดับหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลงานของผูอํานวยการและผูบริหารหนวยงาน
ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 
 5. คณะกรรมการระดับหนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ มีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการระดับหนวยงาน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของหนวยงาน เชน การเขารวมจัดทําแผนกลยุทธ การพิจารณาใหขอเสนอแนะและรับรองกลยุทธในที่ประชุม
คณะกรรมการระดับหนวยงาน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.3.2 (สมศ.)) 
 2.  คณะกรรมการระดับหนวยงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน
มากกวาปละ 2 ครั้ง (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.6 (สมศ.)) 
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 3. มีการประชุมกรรมการระดับหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
5.1.4 (สมศ.)) ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 5.1.5 (สมศ.)) โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการระดับหนวยงานอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.7 (สมศ.)) 
 4. คณะกรรมการระดับหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารหนวยงานตามหลักเกณฑที่
ตกลงกันไวลวงหนา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.8 (สมศ.)) 
 5. คณะกรรมการระดับหนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน (สัมภาษณ ผอ.สนพ.) 
 
การบรรลเุปาหมาย 

สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ที่ 7.1 คณะกรรมการระดับหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล ดําเนินการผานได 5 ขอ   (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  

 
หลักฐานอางอิง 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามมาตรฐาน 
 การประเมินคณุภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการ 
 อุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.) แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.5 (สมศ.) ใบเซ็นชื่อการเขาประชุมอาจารย 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.6 (สมศ.) รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 1/2551 (หนา 6) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.7 (สมศ.) ใบเซ็นชื่อการรับรายงานการประชุมอาจารย  
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.8 (สมศ.) แบบประเมินผลงานของผูบริหารหนวยงาน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.3.2 (สมศ.) สรุปผลการวิเคราะหแผนกลยุทธ 

 

จุดแข็ง 
ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีวิสัยทัศนสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหาร

จัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล 
 
แนวทางสงเสริม 
 สํานักพิมพฯ จะนําผลการประเมินผูบริหารของหนวยงานมาปรับปรุงแกไขตอไป 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน – P14 (KPI 7.2) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   :    ระดับ 

1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง

ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน

สถาบัน 
4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ

ตามแผนอยางครบถวน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก 
 

มีการดําเนินการ  3  ขอแรก 
 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพฯ มีผลงานผานระดับ  3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได เชน มีหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
บุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับหนวยงาน ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.2.1 (สกอ.)) 
 2.  ผูบริหารระดับหนวยงาน ดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มี
อยูโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย เชน มีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยทุธ 
และนําสูการปฏิบัติ มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.)) และมีการ
ติดตามผลสัมฤทธ์ิ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการ มีรายงาน
ผลการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรทุกระดับ (เอกสารหมายเลข 7.2.2 (สกอ.)) มีการบริหาร
งบประมาณอยางโปรงใส และมีการตรวจสอบโดยหนวยตรวจสอบภายใน เชน แผนกงบประมาณ หรือผูบริหาร
ระดับสูงในสายงาน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.2 (สมศ.)) ตลอดจนมีการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให
เกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชกระดาษรียูส (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 (สมศ.)) 
 3.  มีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับหนวยงานชัดเจน โดยการจัดทํา
รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้และเปาหมายของผูบริหารทุกระดับ (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 7.2.2 (สมศ.)) 
 
การบรรลเุปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ไวที่
ระดับ 3 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

2  
 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 7.2.1 (สกอ.)  แบบฟอรมบันทึกแตงต้ังผูดํารงตําแหนง 
เอกสารหมายเลข 7.2.2 (สกอ.)  เว็บไซตฝายบุคลากร (http://personneloffice.bu.ac.th)
  (แบบการประเมินผลงานประจําปของ 
  อาจารยและเจาหนาที่) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) K.P.I. ของแผนกตําราและคําสอน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.2 (สมศ.) รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตาม 
  หมวดบัญชีของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  (ลับเฉพาะ ขอดูที่ ผอ.สนพ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 (สมศ.) สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ (หนา 47) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.2 (สมศ.) สรุปผลการประเมินผูบริหาร (ลับเฉพาะขอดูที่ ผอ.สนพ.) 

 
จุดแข็ง 
 1.  มีเกณฑการคัดเลือกผูบริหารระดับหนวยงานทุกตําแหนงอยางเปนระบบชัดเจน 

2.  ผูบริหารระดับหนวยงานมีความสามารถในการบริหารงบประมาณอยางสมดุลและบริหารการใช
ทรัพยากรตางๆ ของหนวยงานและมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://personneloffice.bu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 7.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู-P15 (KPI 7.3) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ  
 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพฯ มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  
1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ

เผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.1 (สมศ.) และอางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 5.2.2 (สมศ.)) 

2.-3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 
100 ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการประชาสัมพันธแนวคิดในการพัฒนาองคกรเอื้อการเรียนรู เปนการนําเสนอแนวคิด
ในการทํา KM และรายงานผลการดําเนินงานดาน KM ของหนวยงานทางเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ.)) และมีการสงอีเมลถึงบุคลากรใหเยี่ยมชมเว็บไซต (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 5.2.4 (สมศ.)) 

โครงการที่ 2 โครงการ Job Buddy เปนการเรียนรูงานซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกัน
ได ไดแก การถายทอดโปรแกรม PhotoScap การถายทอดวิธีการใชเครื่องโทรสาร  การสอนวิธีการใชเครื่องชั่ง
กระดาษ การสอนวิธีการจัดทํา e-Book (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.5 (สมศ.)) 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนา "ผูประสานงาน KM" มีการสงคณะกรรมการ QA เขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูขับเคลื่อน KM ดานการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การจัดทํา SAR 7 (ปการศึกษา 2550) 
และการเตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑของ สกอ. ครั้งที่ 2 จัดโดย แผนกประกันคุณภาพ
การศึกษา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.6 (สมศ.)) การเขารวมสัมมนา เรื่อง "Knowledge Management 
and Organization Performance" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.7 (สมศ.)) 
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โครงการที่ 4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ KM/LO อยางตอเนื่อง เปนการใหความรูและเทคนิค
ใหมๆ ดาน KM แกบุคลากร โดยการจัดอบรม การถายทอดความรูและประสบการณ ครั้งที่ 2 (KM) เรื่องปญหา
และแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานดานการผลิตสิ่งพิมพ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.8 (สมศ.)) โดยผล
การอบรมไดนําสรุปเปน KM เพื่อเผยแพรผานเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ.)) 
การเขารวมอบรม เรื่อง การจัดการความรูสูความเปนเลิศของหนวยงาน (Knowledge Management for Unit 
Excellence) จัดโดยสายบริหาร (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.9 (สมศ.)) การจัดอบรม การถายทอดความรู
และประสบการณ ครั้งที่ 3 (KM) เรื่อง การจัดการความรู และการบริหารความเสี่ยงภายในหนวยงาน (อางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 5.2.10 (สมศ.)) การจัดอบรม การถายทอดความรูและประสบการณ ครั้งที่ 4 (KM) 
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.11 (สมศ.)) 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูในวาระการประชุมอาจารยของ
สํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.3 (สมศ.)) 

 
การบรรลเุปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ไวที่ระดับ 4 
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  

 
หลักฐานอางอิง 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ.) เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

      (http://bupress.bu.ac.th) Print-out 2 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.1 (สมศ.) รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 5/2550 (หนา 6) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.2 (สมศ.) แผนการจัดการความรูของสํานักพิมพฯ  

ปการศึกษา 2550-2555 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.3 (สมศ.) รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 6/2550 (หนา 7) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.4 (สมศ.) อีเมลเชิญชวนบุคลากรใหเขาชมหัวขอ KM ที่ 

เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.5 (สมศ.) รูปถายโครงการ Job Buddy  

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.6 (สมศ.) บันทึกภายใน เรื่อง "ขอเชญิเขารวมโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการผูขับเคลื่อน KM ดานการประกัน 

     คุณภาพการศึกษา" 

http://bupress.bu.ac.th/
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อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.7 (สมศ.) เอกสารประชาสัมพันธ กําหนดการงานสัมมนา 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.8 (สมศ.) บันทึกภายใน เรื่อง "ขออนุมติัจัดโครงการสมัมนา 

      การถายทอดความรูและประสบการณครั้งที่ 2" 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.9 (สมศ.) กําหนดการ โครงการ "การจัดการความรูสูความเปนเลิศ 

ของหนวยงาน" และใบเซ็นชือ่เขาอบรม 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.10 (สมศ.) บันทึกภายใน เรื่อง "ขออนุมติัจัดโครงการสมัมนา 

      การถายทอดความรูและประสบการณครั้งที่ 3" 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.2.11 (สมศ.) บันทึกภายใน เรื่อง "ขออนุมติัจัดโครงการสมัมนา 

      การถายทอดความรูและประสบการณครั้งที่ 4" 
 
จุดแข็ง 

สํานักพิมพฯ ไดนําขอมูลเกี่ยวกับผลการประเมินใหบุคลากรทุกคนรับทราบ และทําขอตกลงเปนมติที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน ในการเก็บรวบรวมหลักฐานที่จําเปน  
 
แนวทางสงเสริม 

สํานักพิมพฯ จะสงเสริมบุคลากรใหมีสวนรวมพัฒนาความรู โดยใชผลการประเมินจากการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคกรใหมากขึ้น โดยจะทําแผนในการประชุมเพื่อติดตามผลของการพัฒนา
ความรูดานตางๆ ของหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4   มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารง 
   รักษาไวใหบคุลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ – P16(KPI 7.4) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 

การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง  การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  มาตรการลงโทษ  รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

เพื่อใหดีขึ้น 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก 
 

มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก 
 

มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพมีผลงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

เชน ผังโครงสรางการบริหารงานของสํานักพิมพฯ และจํานวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิ (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 5.9.1 (สมศ.)) 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 
การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  มีการกําหนดหนาที่ (เอกสาร
หมายเลข 7.4.1 (สกอ.)) การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 (สมศ.)) 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.2 (สกอ.)) มาตรการสรางขวัญกําลังใจ เชน 
สวัสดิการที่เปนสวนของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.4.2 (สกอ.)) และของหนวยงาน (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 5.1.2 (สมศ.)) มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีมีการตรวจสุขภาพประจําป (เอกสารหมายเลข 7.4.3 
(สกอ.)) และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข โดย
สํานักพิมพฯ จัดใหมีชวงเวลาใหอาจารย-เจาหนาที่ แผนกบรรณาธิกรพักสายตาและรับประทานอาหารวาง    
ในเวลา 15.00-15.15 น. ของทุกวันทําการ (สอบถามเพิ่มเติม) 
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4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน เชน การใหทุนศึกษาตอแกบุคลากรของสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 6.1.5 (สมศ.)) และการขอปรับคุณวุฒิบุคลากรของสํานักพิมพฯ (สัมภาษณ ผอ.สนพ. เพิ่มเติม) 
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
5.1.8 (สมศ.) และเอกสารหมายเลข 7.4.4 (สกอ.)) 
 6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารในสายงาน และมีแนวทางพัฒนาหนวยงาน
ตามผลการประเมิน (สัมภาษณ ผอ.สนพ. เพิ่มเติม) 
 
การบรรลเุปาหมาย 

สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไวที่ระดับ 5 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  

 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 7.4.1 (สกอ.)   ใบกําหนดหนาที่ (บค. 101) 
เอกสารหมายเลข 7.4.2 (สกอ.)  ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 198/2550 
เอกสารหมายเลข 7.4.3 (สกอ.)  บันทึกภายในเรื่อง “เอกสารเอกซเรยปอดประจําป” 
เอกสารหมายเลข 7.4.4 (สกอ.)  แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.2 (สกอ.) เว็บไซตฝายบุคลากร (http://personneloffice.bu.ac.th) 
  (แบบการประเมินผลงานประจําปของ 
  อาจารยและเจาหนาที่) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.2 (สมศ.) สวัสดิการของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.8 (สมศ.) แบบประเมินผลงานของผูบริหารหนวยงาน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 (สมศ.) สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ (หนา 1 – 2 และ 
  หนา 5 – 11) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.5 (สมศ.) บันทึกแจงชื่อผูขอรับทุนการศึกษาในแตละประเภท 
  (ลับเฉพาะ ขอดูที่ ผอ.สนพ.) 

 
 

http://personneloffice.bu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 7.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการ - I7  
(KPI 7.5) 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1.   มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2.   มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3.   มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4.   มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5.   มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6.   มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพฯ มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และหนวยงานมีการนําระบบฐานขอมูล
กลางมาเชื่อมโยงเพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการ เชน โปรแกรม MEIS และ Time Attendance 
(สัมภาษณหัวหนาหนวยงาน) 
 2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เชน ฐานขอมูล MEIS (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.1  
(สมศ.)) งบประมาณ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.2 (สมศ.)) และ Time Attendance ซึ่งเปนฐานขอมูล
กลางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นโดยสํานักพิมพฯ คือ การตรวจสอบสต็อกกระดาษ (อางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 5.5.3 (สมศ.)) และกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.4      
(สมศ.)) เปนตน 
 3.  มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 5.5.6 (สมศ.)) และประเมินฐานระบบฐานขอมูลของหนวยงานเอง (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
5.4.2 (สมศ.)) เชน สรุปคาใชจายของทุกหนวยงานในเว็บไซตสํานักพิมพฯ ผูใชสามารถเขาดูไดโดยใส Login 
และ Password เพื่อความปลอดภัยของระบบ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ.)) สวนระบบการรักษา
ความปลอดภัยในหนวยงาน จะมีการ Backup ขอมูลใน Server ของสํานักพิมพฯ ในทุกวันเสารโดยศูนย
คอมพิวเตอร (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.5 (สมศ.)) 
 4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล เชน ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล MEIS (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.6 (สมศ.)) 
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การบรรลเุปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การ
เรียนการสอน และการวิจัย ไวที่ระดับ 4 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  

 
หลักฐานอางอิง 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ.) เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

(http://bupress.bu.ac.th) Print-out 4 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.4.2 (สมศ.) แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจเกี่ยวกับการ 
 ใชทรัพยากรและระบบฐานขอมูลกลางของสํานักพิมพฯ 
 ครั้งที่ 1 ประจาํปการศึกษา 2550 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.1 (สมศ.) ฐานขอมูลระบบ MEIS 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.2 (สมศ.) รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตาม 
  หมวดบัญชีของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
     (ลับเฉพาะ ขอดูที่ ผอ.สนพ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.3 (สมศ.) สต็อกกระดาษ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.4 (สมศ.) กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ 

 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.5 (สมศ.) ขั้นตอนการ Back up ขอมูล (สามารถดูที่ 
      เครื่อง Server ของสํานักพิมพฯ 
 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.5.6 (สมศ.) ตัวอยางแบบสอบถามการประเมินคุณภาพความ 
      พึงพอใจของบคุลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตอการใชงานโปรแกรม MEIS 
 
จุดแข็ง 

มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจและมีการประเมินประสิทธิภาพในการจัดทํา
ระบบฐานขอมูล และมีระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพ
การใชฐานขอมูล 
 
แนวทางสงเสริม 

มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลตอไป 

http://bupress.bu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 7.6   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาม ี
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน - O13 (KPI 7.6) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน  :     ระดับ 

1.   มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 
เว็บไซต นิทรรศการ 

2.   มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว อยาง
นอย 3 ชองทาง 

3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4.   มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยหนวยงานอื่นๆ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพฯ มีผลงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนผานทางเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 4.1.1 (สมศ.)) มีการออกบูธในงานนิทรรศการ BU Library Fair (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.3 
(สมศ.)) 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว  
อยางนอย 3 ชองทาง ไดแก สายตรงถึงผูอํานวยการ ผานทางเว็บไซตสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 4.1.1 (สมศ.)) มีการสํารวจความคิดเห็น โดยใชแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 5.9.1 (สมศ.)) การรับฟงความคิดเห็นผานทางสื่อบุคคลและโทรศัพท ตลอดจนการรับฟง
ความคิดเห็นผาน Faculty Forum (เอกสารหมายเลข 7.6.1 (สกอ.)) 
 3. มีการนําความคิดเห็นของผูใชบริการไปประกอบการบริหารงาน โดยจากการสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากร พบวา มีขอเสนอแนะในเรื่องการขยายเวลาการถายเอกสารถึง 18.00 น. และสํานักพิมพฯ ไดนํา
ผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไข ที่วิทยาเขตกลวยน้ําไท จากเวลา 17.00 น. เปน 17.30 น. และจากการ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา พบวา มีความตองการใหลดราคาจําหนายหนังสือลง (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 5.9.1 (สมศ.)) สํานักพิมพฯ จึงไดพิจารณาปรับปรุงตนทุนการผลิตตําราใหตํ่าลง (อางอิงตามเอกสาร
หมายเลข 6.3.2 (สมศ.)) โดยมีหัวหนาหนวยงานรับผิดชอบการควบคุมการคิดคาใชจายผานตามสายงานอยาง
เปนรูปธรรม 
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การบรรลเุปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหหนวยงานอื่นๆ 
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน ไวที่ระดับ  3 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2  

 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 7.6.1 (สกอ.) หนาเว็บไซต Faculty Forum 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.1 (สมศ.) เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

(http://bupress.bu.ac.th) Print-out 3, 10 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 4.1.3 (สมศ.) รูปภาพกิจกรรมตางๆ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 (สมศ.) สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพฯ (หนา 48 - 54) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.3.2 (สมศ.) แบบฟอรม “ขอมูลสําหรับคิดราคาสิ่งพิมพ” 

(สนพ.022 เดิม) และ 
แบบฟอรม “ขอมูลสําหรับคิดราคาสิ่งพิมพ” 
(สนพ.004 ปรบัปรุง) 

 
แนวทางแกไข/แนวทางสงเสริม 
 1. สํานักพิมพฯ มีแผนจะรวบรวมรายชื่อเพื่อจัดทําเครือขายการพิมพ และเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปน  
ที่ปรึกษาของสํานักพิมพฯ 
 2. ออกแบบสํารวจใหกวางขึ้น โดยเพิ่มกลุมเปาหมายในปนี้ จากบุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bupress.bu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 7.7   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 
การศึกษา – P17 (KPI 7.8) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน
ทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด 
หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4.   มีการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพฯ มีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  
 1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ (เอกสารหมายเลข 7.7.1 (สกอ.)) 
 2.  มีการจัดอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบุคลากรของสํานักพิมพฯ มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความสําคัญของความเสี่ยง และมีการวิเคราะห มีการระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 7.7.2 (สกอ.)) 
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด 
หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (เอกสารหมายเลข 7.7.3 (สกอ.)) 

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยการขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพสี่สี (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 7.1.6 (สมศ.)) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่ประเมินพบวาตองแกไขเรงดวนที่สุด คือ เครื่องพิมพ
สีสี่ของสํานักพิมพฯ หมดอายุการใชงาน 
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การบรรลเุปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา ไวที่ระดับ 4 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2  

 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 7.7.1 (สกอ.) การถายทอดความรูและประสบการณ (KM) 
 ครั้งที่ 3 เรื่อง “การวิเคราะหความเสี่ยง 
 ในสํานักพิมพฯ” 
เอกสารหมายเลข 7.7.2 (สกอ.) โครงการฝกอบรมการจัดการความรู 
 เรื่องการบริหาร ความเสี่ยง 
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 
เอกสารหมายเลข 7.7.3 (สกอ.) แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
 และการวางระบบควบคุมภายใน (ฉบับแกไข) 
 ปงบประมาณ 2551 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.6 (สมศ.) ใบขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพสี่สี 

 
จุดแข็ง 
 สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน เพื่อลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 7.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ 
   องคกรสูระดับบุคคล - O15 (KPI 7.9) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน   :    ระดับ 

1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 
2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน 
3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 
4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับแผนก โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน 
5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับแผนก 
6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับ

ตางๆ 
7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 -  7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพฯ มีผลงานผานระดับ  7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  
1.  สํานักพิมพฯ มีการกําหนดแนวทางในการประเมินผลภายในหนวยงาน โดยการนําตัวบงชี้ของ 

สมศ. และ สกอ. มาเปนแนวทางในการดําเนินงานประเมินผลของสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
5.1.4 (สมศ.)) 

2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในของสํานักพิมพฯ ตามรอบการประเมินที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย
ของทุก 1 ป (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.)) 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจของสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
1.1.2 (สกอ.)) 

4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น  ยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 5.1.3 (สมศ.)) 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักพิมพฯ (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
5.9.1 (สมศ.) และอางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.3 (สมศ.)) 
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6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย ในการประชุม QA 
ของหนวยงาน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.3 (สมศ.)) 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารหนวยงาน 
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การบรรลเุปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับหนวยงานสูระดับบุคคล ไวที่ระดับ 7 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
2  

 
หลักฐานอางอิง 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) K.P.I. ของแผนกตําราและคําสอน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.3 (สมศ.) แผนกลยุทธการพัฒนาแผนกตําราและคําสอน 

ปการศึกษา 2547-2550 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.) แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.9.1 (สมศ.) สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ (หนา 3) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.3 (สมศ.) รายงานการประชุม QA 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการเสนอแผนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
ตัวบงชี้ที่ 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน 

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ - P18 (KPI 8.1) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   :    ระดับ 

1.   มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2.   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
3.   มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห

สถานะทางการเงิน 
4.   มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5.   มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ  มีผลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 1.  สํานักพิมพฯ มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเปนไป
ตามเปาหมายของแผนกลยุทธ (เอกสารหมายเลข 8.1.1 (สกอ.)) 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีหนวยตรวจสอบภายในติดตามการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนการ
ใชจายเงิน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.7.1 (สมศ.)) 
 3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินซึ่งผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน เชน รายงานแสดงรายละเอียดงบประมาณป 2550 ที่คงเหลือ (เอกสารหมายเลข 8.1.2 
(สกอ.)) 
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 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยการสรุปคาใชจายและแจงใหทุกหนวยงาน
ทราบทุกสิ้นเดือน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.12.1 (สมศ.)) 

5.   มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.7.1 (สมศ.)) 

6.  มีผูบริหารของหนวยงานทําหนาที่ในการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณของหนวยงานให
มีความถูกตองและโปรงใส รวมทั้งมีแผนกงบประมาณและแผนกตรวจสอบกิจการ ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด (สัมภาษณ ผอ.สนพ.) 

7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (สัมภาษณ ผอ.สนพ.) 
 
การบรรลเุปาหมาย 
 สํานักพิมพฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ไวที่ระดับ 4 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  

 
หลักฐานอางอิง 

เอกสารหมายเลข 8.1.1 (สกอ.) สรุปการจัดทํางบประมาณ ประจําปการศึกษา 2550 
 (ขอดูรายละเอียดไดที่ ผอ.สนพ.) 
เอกสารหมายเลข 8.1.2 (สกอ.) รายงานแสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือ 
 ของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2550 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.7.1 (สมศ.) รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับคาใชจายจริง 
  ประจําป 2550 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.12.1 (สมศ.) แฟม Profit Center : ปริมาณงาน 

 
จุดแข็ง 
 มีหนวยตรวจสอบภายในของสถาบัน ทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการใชเงินใหถูกตอง เปนระบบและให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับหนวยงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั - P19 (KPI 8.2) 
   เหมือนกับสมศ.ตัวบงชี้ที่ 5.4  หนา 25 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 3 ≥ 4 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2550 สํานักพิมพฯ มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน ไดระดับ 4 
 
การบรรลเุปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เนื่องจากสํานักพิมพฯ  ไดกําหนดเปาหมายการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน ไดระดับ 4 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
 
ตัวบงชี้ที่ 9.1  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ 

กระบวนการบริหารการศกึษา - P20(KPI 9.1) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   :    ระดับ 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หนวยงาน 

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4.   มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

5.   มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6.   มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ

บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7.   มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน ทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักพมิพฯ มีผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หนวยงาน เชน คูมือการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงาน และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ฉบับที่ 4 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.2 (สมศ.)) รวมทั้งมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินคุณภาพของหนวยงานโดยตรง (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.1 (สมศ.)) 
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 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน เชน มีการจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.)) และมีการประชุม ทบทวน และปรับปรุงแนวทางในการ
ดําเนินงานการจัดทํารายงานตนเอง โดยการมีสวนรวมพิจารณา แนะนํา และใหการรับรองในที่ประชุม (อางอิง
ตามเอกสารหมายเลข 7.1.3 (สมศ.)) 
 3.  หนวยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก (อางอิงตาม
เอกสารหมายเลข 7.2.1 (สมศ.)) 
 4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง (SAR 1 – SAR 6) (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.4 (สมศ.)) 
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน เชน มีการประเมินผลงาน
ผูบริหารหนวยงาน (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.8 (สมศ.)) การประเมินประสิทธิภาพของฐานขอมูล 
(อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.4.2 (สมศ.)) รายงานการประเมินตนเองครั้งที่ 6 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 
7.1.4 (สมศ.)) 
 6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล คณะ หนวยงาน และสถาบัน สามารถเชื่อมโยงไปใชเพื่อการเขียนรายงานการประเมินตนเอง สําหรับ 
แตละตัวบงชี้ (เอกสารหมายเลข 9.1.1 (สกอ.)) 
 
การบรรลเุปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไวที่ระดับ 6 (อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.)) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  
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หลักฐานอางอิง 
เอกสารหมายเลข 9.1.1 (สกอ.) เว็บไซตหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
 (http://qa.bu.ac.th) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.4 (สมศ.) แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.1.8 (สมศ.) แบบประเมินผลงานของผูบริหารหนวยงาน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 5.4.2 (สมศ.) แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจเกี่ยวกับการ 
     ใชทรัพยากรและระบบฐานขอมูลกลางของสํานักพิมพฯ  
     ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2550 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.1 (สมศ.) คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 191/2550 เรือ่ง "แตงต้ัง 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน" 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.2 (สมศ.) คูมือการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานและ 
 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับที่ 4 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.3 (สมศ.) รายงานการประชุม QA 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.4 (สมศ.) SAR 1 – SAR 6 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 (สมศ.) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (QA 008) 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางสงเสริม 

1. ควรมีโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
 2. ควรใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่องและทั่วถึงทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.bu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 9.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
– O16(KPI 9.3) เหมือนกับสมศ.ตัวบงชี้ที่ 7.2 หนา 52 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 2 3 ≥ 4 

 
ผลการดําเนนิงาน 

สํานักพิมพฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในโดยไดดําเนินการถึง
ระดับ 4 
 
การบรรลเุปาหมาย 

สํานักพิมพฯ ไดกําหนดเปาหมายประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  ไดระดับ 4 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5 
สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตารางที่ ป. 1 ผลการประเมนิรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวต้ัง ตัวบงชี้
คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 √ =บรรลุ 
 ×=ไมบรรล ุ
 

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 
  (KPI 1.1) ระดับ 6 6   2  

10 ตัวบงชี้ที่ 1.2 
  (KPI 1.2) 80.00% 

12 
83.33%  2  

ตัวบงชี้ที่ 2.1 
  (KPI 2.7) ระดับ 5 5   3  

ตัวบงชี้ที่ 6.1 
(KPI 6.1) ระดับ 4 4   3  

ตัวบงชี้ที่ 7.1 
(KPI 7.1) 5 ขอ 5   3  

ตัวบงชี้ที่ 7.2 
(KPI 7.2) ระดับ 3 3   2  

ตัวบงชี้ที่ 7.3 
(KPI 7.3) ระดับ 4 4   3  

ตัวบงชี้ที่ 7.4 
(KPI 7.4) ระดับ 5 6   3  

ตัวบงชี้ที่ 7.5 
(KPI 7.5) ระดับ 4 4   3  
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ตารางที่ ป. 1 ผลการประเมนิรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) (ตอ) 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ตัวต้ัง ตัวบงชี้
คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 √ =บรรลุ 
 ×=ไมบรรล ุ
 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ สกอ.) 
หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ที่ 7.6 
(KPI 7.6) ระดับ 3 3   2  

ตัวบงชี้ที่ 7.7 
(KPI 7.8) ระดับ 4 4   2  

ตัวบงชี้ที่ 7.8 
(KPI 7.9) ระดับ 7 7   2  

ตัวบงชี้ที่ 8.1 
(KPI 8.1) ระดับ 4 7   3  

ตัวบงชี้ที่ 8.2 
(KPI 8.2) ระดับ 4 4   3  

ตัวบงชี้ที่ 9.1 
(KPI 9.1) ระดับ 6 6   3  

ตัวบงชี้ที่ 9.2 
(KPI 9.3) ระดับ 4 4   3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือ
ระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือ 
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ตารางที่ ป. 2 ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องคประกอบ 
คุณภาพ ปจจัย 

นําเขา 
กระบวน
การ ผลผลิต รวม 

ผลการประเมิน 
  ≤1.50     การดําเนินงานของสถาบัน 
               ยังไมไดคุณภาพ 
  1.51-2.00 การดําเนินงานของสถาบัน 
                ไดคุณภาพในระดับพอใช 
  2.01-2.50 การดําเนินงานของสถาบัน 
                ไดคุณภาพในระดับดี 
  2.51-3.00 การดําเนินงานของสถาบัน 
                ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 - 2 2 4/2 = 2 พอใช  
องคประกอบที่ 2 - 3 - 3/1 = 3 ดีมาก  
องคประกอบที่ 3       
องคประกอบที่ 4       
องคประกอบที่ 5       
องคประกอบที่ 6 - 3 - 3/1 = 3 ดีมาก  

องคประกอบที่ 7 3 3,2,3, 
3,2 

2,2 20/8 
= 2.5 

ดีมาก  

องคประกอบที่ 8 - 3,3  6/2 = 3 ดีมาก  
องคประกอบที่ 9 - 3 3 6/2 = 3 ดีมาก  
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ 

3/1 = 3 30/11 
= 2.73 

9/4 
= 2.25 

42/16 
= 2.63 

ดีมาก 
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ตารางที่ ป. 3 ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

องคประกอบ 
คุณภาพ ปจจัย 

นําเขา 
กระบวน 
การ ผลผลิต รวม 

ผลการประเมนิ 
   ≤1.50     การดําเนินงานของสถาบัน 
                ยงัไมไดคุณภาพ 
   1.51-2.00 การดําเนินงานของสถาบัน 
                ไดคุณภาพในระดับพอใช 
   2.01-2.50 การดําเนินงานของสถาบัน 
                ไดคุณภาพในระดับดี 
   2.51-3.00 การดําเนินงานของสถาบัน 
                ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 - - - -   

มาตรฐานที่ 2 ก 3 2,3,3,2,3,
2,3,3,3 

2,2,2,3 36/14 
= 2.57 

ดีมาก  

มาตรฐานที่ 2 ข - 3 - 3/1 = 3 ดีมาก  
มาตรฐานที่ 3 - 3 - 3/1 = 3 ดีมาก  
เฉลี่ยรวมทกุตัว
บงชี้ของทกุ
องคประกอบ 

3/1 
= 3 

30/11 
= 2.73 

9/4 
= 2.25 

42/16 
= 2.63 

ดีมาก  
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ตารางที่ ป. 4 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามมุมมองการบริหารจัดการ 
 

องคประกอบ คะแนนการ 
ประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 
   ≤1.50     การดําเนินงานของสถาบัน 
                ยงัไมไดคุณภาพ 
   1.51-2.00 การดําเนินงานของสถาบัน 
                ไดคุณภาพในระดับพอใช 
   2.01-2.50 การดําเนินงานของสถาบัน 
                ไดคุณภาพในระดับดี 
   2.51-3.00 การดําเนินงานของสถาบัน 
                ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

1.  ดานนักศกึษาและผูมีสวนได 
     สวนเสีย 2.00 

คุณภาพระดับพอใช  

2.  ดานกระบวนการภายใน 2.44 คุณภาพระดับดี  
3.  ดานการเงนิ 3.00 คุณภาพระดับดีมาก  
4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและ 
     วัฒกรรม 3.00 

คุณภาพระดับดีมาก  

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 
ทุกองคประกอบ 2.63 

คุณภาพระดับดีมาก  
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สวนที่ 6 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

 สรุปผลการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2550 เฉลี่ยตามองคประกอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดคะเนนเฉลี่ย 2.63 หรือการดําเนินงานของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพได
คุณภาพอยูในระดับ ดีมาก 
 
สรุปจุดที่ควรพัฒนา 

- จุดที่ควรพัฒนาโดยเรงดวน 
  1. ควรมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานที่ครบถวนทุกดาน ทําความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมาย 
ตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนควรมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
  2. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานมีความรวมมือ ประสานและสรางความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ตลอดจนมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางตอเนื่อง 
  3. ควรสงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติของ
บุคลากร ตลอดจนจัดใหมีระบบและกลไกการใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาใหเปนรูปธรรมเพิ่ม
มากขึ้น 

- จุดที่ควรพัฒนาภายใน 3 – 5 ป 
  1. จัดทําฐานขอมูลทั้งหมดใหมีความเชื่อมโยงเปนระบบฐานขอมูลเดียวกัน 
  2. ควรจัดใหมีกระบวนการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
  3. ควรจัดใหมีที่ปรึกษาจากภายนอกมาใหคําแนะนําในการดําเนินงานดานตางๆ 
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ภาคผนวก 
ตารางขอมูลพื้นฐาน 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2550 (สถาบันที่เนนผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) สายสนับสนุน  
(การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษา ยกเวนเฉพาะที่ระบุใหใชรอบปงบประมาณ โดยแยกรายงานระดับกลุม

สาขาตามนิยามของ สมศ. และภาพรวมของสาขา/คณะ/หนวยงาน) 
ขอมูลอางอิง หนวยงาน รายการ หนวย 
สําหรับ PI   

องคประกอบที่1 (งบประมาณ)       
 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป(งบประมาณ) 12 แผน สกอ. 1.2   
 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป ที่บรรล ุ 10 แผน สกอ. 1.2   
องคประกอบที่ 2       
 ไมมีการรายงานขอมูล    
องคประกอบที่ 3       
 ไมมีการรายงานขอมูล     
องคประกอบที่ 4    
 ไมมีการรายงานขอมูล    
องคประกอบที่ 5    
 ไมมีการรายงานขอมูล    
องคประกอบที่ 6    
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม 20 กิจกรรม สกอ. 6.1  
องคประกอบที่ 7    
 จํานวนบุคลากร ประจําสํานักพิมพฯ 43 คน สกอ. 7.4  
 จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการ    
 พัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพในประเทศ 43 คน สกอ. 7.4  
องคประกอบที่ 8    
 รายรับทั้งหมดของหนวยงาน (ปการศึกษา) 13,646,985.73 บาท สกอ. 8.1  
 คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน (ปการศึกษา) 12,391,401.19 บาท สกอ. 8.1  
 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 147,174.54 บาท สกอ. 8.1  
องคประกอบที่ 9    
 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ 3 สกอ. 9.3  
 การศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ.    
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รายการแสดงหลักฐาน สมศ. 
 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เอกสารหมายเลข 4.1.1 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 (http://bupress.bu.ac.th) 
เอกสารหมายเลข 4.1.2 เอกสารประชาสัมพันธและกําหนดการงานพิธีตางๆ 
เอกสารหมายเลข 4.1.3 รูปภาพกิจกรรมตางๆ 

 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

เอกสารหมายเลข 5.1.1  คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 110/2551 
 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

เอกสารหมายเลข 5.1.2 สวัสดิการของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เอกสารหมายเลข 5.1.3 แผนกลยุทธการพัฒนาแผนกตําราและคําสอน 
 ปการศึกษา 2547-2550 
เอกสารหมายเลข 5.1.4 แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข 5.1.5 ใบเซ็นชื่อการเขาประชุมอาจารย 
เอกสารหมายเลข 5.1.6 รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 1/2551 (หนา 6) 
เอกสารหมายเลข 5.1.7 ใบเซ็นชื่อการรับรายงานการประชุมอาจารย  
เอกสารหมายเลข 5.1.8 แบบประเมินผลงานของผูบริหารหนวยงาน 
เอกสารหมายเลข 5.2.1  รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 5/2550  
เอกสารหมายเลข 5.2.2 แผนการจัดการความรูของสํานักพิมพฯ 
 ปการศึกษา 2550-2555 
เอกสารหมายเลข 5.2.3 รายงานการประชุมอาจารย ครั้งที่ 6/2550 (หนา 7) 
เอกสารหมายเลข 5.2.4 อีเมลเชิญชวนบุคลากรใหเขาชมหัวขอ KM 
 ที่เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เอกสารหมายเลข 5.2.5 รูปถายโครงการ Job Buddy 
เอกสารหมายเลข 5.2.6 บันทึกภายใน เรื่อง "ขอเชญิเขารวมโครงการอบรม 
 เชิงปฏิบัติการผูขับเคลื่อน KM ดานการประกัน

 คุณภาพการศึกษา" 
เอกสารหมายเลข 5.2.7 เอกสารประชาสัมพันธ กําหนดการงานสัมมนา 
เอกสารหมายเลข 5.2.8 บันทึกภายใน เรื่อง "ขออนุมติัจัดโครงการสมัมนา 
 การถายทอดความรูและประสบการณครั้งที่ 2" 
เอกสารหมายเลข 5.2.9 กําหนดการ โครงการ “การจัดการความรูสูความเปนเลิศ 
 ของหนวยงาน” และใบเซ็นชือ่เขาอบรม 
เอกสารหมายเลข 5.2.10 บันทึกภายใน เรื่อง "ขออนุมติัจัดโครงการสมัมนา 
 การถายทอดความรูและประสบการณครั้งที่ 3" 
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เอกสารหมายเลข 5.2.11 บันทึกภายใน เรื่อง "ขออนุมติัจัดโครงการสมัมนา 
 การถายทอดความรูและประสบการณครั้งที่ 4" 
เอกสารหมายเลข 5.3.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 5.3.2 สรุปผลการวิเคราะหแผนกลยทุธ 
เอกสารหมายเลข 5.4.1  บันทึกภายใน เรื่อง “ขออนุมัติแตงต้ัง 
 คณะกรรมการดําเนินงาน” 
เอกสารหมายเลข 5.4.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจเกี่ยวกับการ 
 ใชทรัพยากรและระบบฐานขอมูลกลางของสํานักพิมพฯ 
 ครั้งที่ 1 ประจาํปการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข 5.4.3 เอกสารแบบฟอรมการขอสแกนสิ่งพิมพเพือ่ทํา 
 e-Paper และการขอ Save ตนฉบับส่ิงพิมพ 
เอกสารหมายเลข 5.4.4 บันทึกภายใน เรื่อง “ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่พิมพดีด” 
เอกสารหมายเลข 5.4.5 รายงานสรุปการชําระคาใชจายผานระบบ 
 Pre-paid โดยหักเงินจากบัตร Smart Card 
เอกสารหมายเลข 5.5.1 ฐานขอมูลระบบ MEIS 
เอกสารหมายเลข 5.5.2  รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตาม 
  หมวดบัญชีของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

(ลับเฉพาะ ขอดูที่ ผอ.สนพ.) 
เอกสารหมายเลข 5.5.3 สต็อกกระดาษ 
เอกสารหมายเลข 5.5.4 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ 
เอกสารหมายเลข 5.5.5 ขั้นตอนการ Back up ขอมูล (สามารถดูไดที่ 
 เครื่อง Server ของสํานักพิมพฯ) 
เอกสารหมายเลข 5.5.6 ตัวอยางแบบสอบถามการประเมินคุณภาพความ 
 พึงพอใจของบคุลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ตอการใชงานโปรแกรม MEIS 
เอกสารหมายเลข 5.6.1  สรุปผลการใชงบประมาณป 2550 

ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 เอกสารหมายเลข 5.6.2 งบเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2550-2551 
 เอกสารหมายเลข 5.7.1 รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับคาใชจายจริง 

ประจําป 2550 
 เอกสารหมายเลข 5.7.2 รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับคาใชจายจริง 

 ประจําป 2549 
 เอกสารหมายเลข 5.8.1 เอกสารประกอบการจัดทํา SAR 7 
 เอกสารหมายเลข 5.8.2    เอกสารคาเลาเรียนของอาจารยทุน (สามารถ 

     ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่แผนกงบประมาณ) 
 เอกสารหมายเลข 5.9.1 สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ 
 เอกสารหมายเลข 5.10.1  คูมือวิธีปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2550 (ฉบับปรบัปรุงแกไข) 
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 เอกสารหมายเลข 5.10.2 คูมือวิธีการใชเครื่อง ประจําปการศึกษา 2550 
  (ฉบับปรับปรุงแกไข) 
 เอกสารหมายเลข 5.10.3 ใบขออนุมัติซื้อเครื่องเคลอืบปก 
 เอกสารหมายเลข 5.10.4 รายละเอียดทรัพยสินวันรับเครื่องตัด/ เครื่องเรียง 
 เอกสารหมายเลข 5.11.1 คูมือวิธีปฏิบัติงานของสํานกัพมิพฯ ปการศึกษา 2549 
 เอกสารหมายเลข 5.11.2 คูมือวิธีการใชเครื่อง ปการศึกษา 2549 

เอกสารหมายเลข 5.12.1 แฟม Profit Center : ปริมาณงาน 
เอกสารหมายเลข 5.12.2 รายละเอียดเปรียบเทียบคาใชจายในการผลิตเอกสาร 
 ทั้ง 2 วิทยาเขต 
 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
เอกสารหมายเลข 6.1.1  คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
เอกสารหมายเลข 6.1.2 ใบลงนามรับทราบ คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
เอกสารหมายเลข 6.1.3 ใบลงนามรับทราบเรื่อง “การแตงกายของบุคลากร” 
เอกสารหมายเลข 6.1.4 ขอบังคับมหาวทิยาลัยกรุงเทพวาดวยการบริหารงาน

บุคลากร พุทธศักราช 2550 
เอกสารหมายเลข 6.1.5 บันทึกแจงชื่อผูขอรับทุนการศึกษาในแตละประเภท 
 (ลับเฉพาะ ขอดูที่ ผอ.สนพ.) 
เอกสารหมายเลข 6.2.1 แบบฟอรมขอผลิตสิ่งพิมพเพื่อจําหนาย (สนพ. 001) 
เอกสารหมายเลข 6.2.2 คูมือการพิมพตําราและเอกสารประกอบการสอน 

 เอกสารหมายเลข 6.3.1 รายการทรัพยสิน 
เอกสารหมายเลข 6.3.2 แบบฟอรม “ขอมูลสําหรับคิดราคาสิ่งพิมพ” 
 (สนพ.022 เดิม) และ 
 แบบฟอรม “ขอมูลสําหรับคิดราคาสิ่งพิมพ” 
 (สนพ.004 ปรบัปรุง) 

 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข 7.1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 191/2550 เรื่อง “แตงต้ัง 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน” 
เอกสารหมายเลข 7.1.2 คูมือการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานและ 
  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับที่ 4 
เอกสารหมายเลข 7.1.3 รายงานการประชุม QA 
เอกสารหมายเลข 7.1.4 SAR 1 – SAR 6 
เอกสารหมายเลข 7.1.5 รายละเอียดงบประมาณคารับรอง 
เอกสารหมายเลข 7.1.6 ใบขออนุมัติซื้อเครื่องพิมพสี่สี 
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เอกสารหมายเลข 7.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (QA 008) 
เอกสารหมายเลข 7.2.2  สรุปผลการประเมินผูบริหาร  
  (ลับเฉพาะ ขอดูไดที่ ผอ.สนพ.) 

 
 

รายการแสดงหลักฐาน สกอ. 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

เอกสารหมายเลข 1.1.1 (สกอ.) รายละเอียดงบประมาณคาใชจายสํานักพิมพฯ 
 ประจําปการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข 1.1.2 (สกอ.) K.P.I. ของแผนกตําราและคําสอน 
เอกสารหมายเลข 1.1.3 (สกอ.) ตารางการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ตามมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายใน 
 ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

เอกสารหมายเลข 7.2.1 (สกอ.)  แบบฟอรมบันทึกแตงต้ังผูดํารงตําแหนง 
เอกสารหมายเลข 7.2.2 (สกอ.)  เว็บไซตฝายบุคลากร (http://personneloffice.bu.ac.th)
  (แบบการประเมินผลงานประจําปของ 
  อาจารยและเจาหนาที่) 
เอกสารหมายเลข 7.4.1 (สกอ.)   ใบกําหนดหนาที่ (บค. 101) 
เอกสารหมายเลข 7.4.2 (สกอ.)  ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 198/2550 
เอกสารหมายเลข 7.4.3 (สกอ.)  บันทึกภายในเรื่อง "การเอกซเรยปอดประจําป" 
เอกสารหมายเลข 7.4.4 (สกอ.)  แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เอกสารหมายเลข 7.6.1 (สกอ.) หนาเว็บไซต Faculty Forum 
เอกสารหมายเลข 7.7.1 (สกอ.) การถายทอดความรูและประสบการณ (KM) ครั้งที่ 3 
 เรื่อง “การวิเคราะหความเสี่ยงในสํานักพิมพฯ” 
เอกสารหมายเลข 7.7.2 (สกอ.) โครงการฝกอบรมการจัดการความรู 
 เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 
เอกสารหมายเลข 7.7.3 (สกอ.) แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
 และการวางระบบควบคุมภายใน (ฉบับแกไข)  
 ปงบประมาณ 2551 
 

http://personneloffice.bu.ac.th/
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องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
เอกสารหมายเลข 8.1.1 (สกอ.) สรุปการจัดทํางบประมาณ ประจําปการศึกษา 2550 
 (ขอดูรายละเอียดไดที่ ผอ.สนพ.) 
เอกสารหมายเลข 8.1.2 (สกอ.) รายงานแสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือ 
 ของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2550 

 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข 9.1.1 (สกอ.) เว็บไซตหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
 (http://qa.bu.ac.th) 
 

http://qa.bu.ac.th/



