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คํานํา 

 
         รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 9 ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้น
ตามองคประกอบและตัวบงชี้ทั้ง 9 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สวนหนึ่ง 
และไดจัดขึ้นตามมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินกลางการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ทั้ง 6 มาตรฐาน ซึ่งไดพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อีกสวนหนึ่ง เพื่อใชในการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

เอกสารฉบับนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการ
สนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของหนวยงานวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมี
การพัฒนาคุณภาพในทุกๆ ดาน เชน การสนับสนุนการจัดพิมพเอกสารประกอบการสอน และเอกสาร
เกี่ยวกับงานวิจัย รวมทั้งการผลิตสิ่งพิมพที่ใชเพื่อการจัดกิจกรรมตางๆ ของทั้งหนวยงานตางๆ และนักศึกษา 
เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนสวนหนึ่งของกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีมีความรูความสามารถและ
มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากนี้รายงานการประเมินตนเองของหนวยงานครั้งนี้ยังสะทอนการ
บริหารงานที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได และรวมกันทํางานอยางมีความสุขของบุคลากรในหนวยงาน 

 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ขอเสนอแนะตางๆ ที่จะไดรับจากทานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจะชวยใหสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดแนวทางในการพัฒนาหนวยงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณในการมีสวนรวม
พัฒนาคุณภาพของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกทานในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยชนัญช ี ภังคานนท) 
ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

17  พฤษภาคม  2553 
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สวนที่  1 

ขอมูลเบื้องตนของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

1.1  ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของหนวยงาน 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดิมมีชื่อวา แผนกสารบรรณ ต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2506       

มีสํานักงานอยูที่อาคาร 2 วิทยาเขตกลวยน้ําไท หนาที่หลักคือการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการเรียนการสอน  
ตลอดจนการรับและแจกจายไปรษณียภัณฑใหแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 ตอมาในป พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อจากแผนกสารบรรณ มาเปน แผนกตําราและคําสอน       
มีภารกิจหลักในการพิมพตนฉบับตํารา พิสูจนอักษร ตลอดจนการพิมพสําเนาสิ่งพิมพตางๆ ทั้ง   
ตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอน 
 ในป พ.ศ. 2529 แผนกตําราและคําสอนไดเปดใหบริการผลิตสิ่งพิมพในการประกอบการเรียน
การสอนและการดําเนินงานแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตรังสิต โดยสํานักงานตั้งอยูที่
บริเวณดานหลังระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 
 ป พ.ศ. 2535 แผนกตําราฯ วิทยาเขตกลวยน้ําไทไดโอนงานรับและแจกจายไปรษณียภัณฑ
ของบุคลากรใหแกสํานักงานอธิการบดี สวนของนักศึกษาไดโอนใหแกฝายบริการการศึกษาและ
สวัสดิการไปดําเนินงานแทน และไดดําเนินการดานผลิตสิ่งพิมพประกอบการสอน เรื่อยมาจนกระทั่ง 
ในปการศึกษา 2545 ไดรับการอนุมัติซื้อเครื่องพิมพขาว–ดํา DocuTech และเครื่องพิมพ 4 สี ระบบ
ดิจิตอล DocuColor รวมมูลคากวา 16 ลานบาท เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และ
ความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพไดอยางครบวงจร นอกจากนี้ ยังใหบริการผลิตสิ่งพิมพดวย
เครื่องพิมพหลายประเภท อาทิ เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล (Copyprint) และ
เครื่องพิมพออฟเซต ตลอดจนอุปกรณหลังการพิมพสําหรับใหบริการ อาทิ เครื่องไสสันกาว เครื่องพับ
กระดาษอัตโนมัติ เครื่องเรียงกระดาษ และเครื่องตัดกระดาษ 1 ดาน 
 ปการศึกษา 2547 ไดรับอนุมัติงบประมาณกวา 20 ลานบาทเพื่อกอสรางอาคาร (อาคาร 14) 
สําหรับเปนที่ต้ังของแผนกตําราและคําสอนขึ้น ณ วิทยาเขตรังสิต เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใชสอย
ประมาณ 1,815 ตารางเมตร เริ่มทําการกอสรางตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 แลวเสร็จในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2548  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2549 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีมติใหแผนกตําราและคําสอนปรับ
โครงสรางใหมเปน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบดวย แผนกบรรณาธิกร มีหนาที่หลัก
ในการใหบริการดานงานกอนการพิมพ (Prepress) เชน การพิมพตนฉบับ การพิสูจนอักษร          
การออกแบบ และบริการใหคําปรึกษาเรื่องการผลิตสิ่งพิมพ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบดานงานธุรการ
ของสํานักพิมพฯ และการคิดคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงานในมหาวิทยาลัย หนวยผลิต
ส่ิงพิมพ มีหนาที่หลักในการใหบริการผลิตสิ่งพิมพ (Press) โดยการทําสําเนาสิ่งพิมพทุกประเภทดวย
เครื่อง Copyprint ระบบ On Demand และเครื่อง Offset รวมทั้งใหบริการหลังการพิมพ (Afterpress) 
อาทิ การตัด การพับ การเขาเลม ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ (QC) กอนการจัดสง เปนตน 
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วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดปรับโครงสรางใหม โดยเพิ่ม 
แผนกผลิตและการตลาด มีหนาที่หลักในการใหบริการผลิตสิ่งพิมพ ดวยเครื่องถายเอกสาร เครื่อง 
Copyprint เครื่องพิมพระบบ On Demand และเครื่องพิมพ Offset รวมทั้งใหบริการหลังการพิมพ 
(Afterpress) อาทิ การตัด การพับ การเขาเลม ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ (QC) กอน  
การจัดสง รวมทั้งรับผิดชอบดานการตลาดทั้งหมด เชน การประสานงานการจําหนายหนังสือและ
รับจางผลิตเอกสารใหแกหนวยงานภายนอก การหาแนวทางในการขยายตลาดเพื่อหารายไดใหแก
มหาวิทยาลัย เปนตน 

 
1.2  ปรัชญา / ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค  

 1.2.1 ปรัชญา / ปณิธาน 
 เปนศูนยกลางการใหบริการผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานเทคโนโลยี
การพิมพ 
 1.2.2 วิสัยทัศน 
 เปนสํานักพิมพในระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเปนเลิศดานการบริการและ
ผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ 
 1.2.3 พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังภารกิจของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผลิตส่ิงพิมพ 
เพ่ือการเรียนการสอน 

ผลิตส่ิงพิมพเพ่ือการดําเนินงานและ 
การประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ 

ผลิตส่ิงพิมพเพ่ือใหบริการ 
ท่ัวไป (คิดคาใชจาย) 

 

บริการดานอ่ืนๆ 

การพิมพ
เอกสาร
ประกอบ
การเรียน
การสอน 

การพิมพ
ขอสอบ 

ทุกประเภท 

- ประกาศ/แตงต้ัง 
- แบบฟอรม 
- รายงานการประชุม 
- แผนพับเพื่อการประชาสัมพันธ 
  รวมทั้งโครงการตางๆ 
  เชน รับสมัครนักศึกษาใหม 
- ฯลฯ 

- แผนพับตางๆ 
- กระดาษ 
  หัวจดหมายตางๆ 
- จุลสารคณะตางๆ 
- ฯลฯ 

- ใหคําปรึกษา 
  ดานการผลิต 
  ส่ิงพิมพ 
- การพับ 
- ถายเอกสาร 
- การเรียงหนา 
- ตัดเจียน 
- การสแกนส่ิงพิมพ 
- สรุปคาใชจาย 
  ในการผลิต 
  ส่ิงพิมพสงให 
  หนวยงานภายใน 
  มหาวิทยาลัย 
  ทุกส้ินเดือน 

บริการผลิตส่ิงพิมพเพ่ือจําหนาย บริการผลิตส่ิงพิมพเพ่ือแจก 
- ตํารา 
- เอกสารคําสอน 
- เอกสารประกอบการสอน (เย็บเลม) 
- เอกสารประกอบการสอน (เย็บชุด) 

- เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ชีท) 
  และกรณีศึกษาตางๆ (ไมเกิน 12 หนา : สัปดาห) 
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 1.2.4 วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนหนวยงานในการผลิตสื่อสิ่งพิมพสําหรับประกอบการเรียนการสอนใหแก

คณาจารย ทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 
2. เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดพิมพขอสอบของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเปนหนวยงานในการใหคําแนะนําดานการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 
1.3  ผูบริหารหนวยงาน 

 1. ผูชวยศาสตราจารยชนัญชี  ภังคานนท 
  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 2. อาจารยนันทมาส  เกตุแกว 
  ดํารงตําแหนง  หัวหนาแผนกบรรณาธิกร 

3. อาจารยศิริธร  บุตรแกว 
  ดํารงตําแหนง  หัวหนาแผนกผลิตและการตลาด 
 
 1.4 โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธกิารบดีฝายบริหาร 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หัวหนาแผนกบรรณาธิกร 

แผนกบรรณาธิกร แผนกผลิตและการตลาด

- กลวยน้ําไท 
- รังสิต 

- กลวยน้ําไท 
- รังสิต 

หัวหนาแผนกผลิตและการตลาด 
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1.5  จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีบุคลากรแบงเปน อาจารย เจาหนาที่ และพนักงาน 

จําแนกตามคุณวุฒิ ดังตอไปนี้ 

รายชื่อ 

คุณวุฒิ 

อาจารย เจาหนาท่ี พนักงาน 

ตรี โท เอก ปวช. – ปวส. ตํ่ากวา ปวช./ม.6 

สํานักพิมพฯ - 1 - - - 
วิทยาเขตกลวยน้ําไท - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร - - - 2 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 1 - - - 7 
วิทยาเขตรังสิต - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร 5 1 - 9 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 2 1 - 2 12 

รวม 8 3 - 13 19 

 
                                                                 รวมทั้งส้ิน 43 คน 

(ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2553) 
 
1.6  งบประมาณ 

 ในปการศึกษา 2552 สํานักพมิพฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินงานทั้งสิ้น 10,078,886.40 
บาท 

 
1.7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 สํานักพิมพมหาวิทยาลับกรุงเทพ เขาสูระบบการประกันคุณภาพภายในตั้งแตปการศึกษา 
2545 ซึ่งเปนปที่เริ่มกอต้ัง โดยมีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด และในปการศึกษา 2552 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของหนวยงาน 
รวม 10 คน ประกอบดวย 
 1. ผูชวยศาสตราจารยชนัญช ี ภังคานนท ประธาน 
 2. อาจารยนันทมาส เกตุแกว กรรมการ 
 3. อาจารยศิริธร บุตรแกว กรรมการ 
 4. อาจารยอัจฉรา ไทยสมบูรณ กรรมการ 
 5. อาจารยสมพร รับพร กรรมการ 
 6. อาจารยขวัญจิต ไตรโพธ์ิ กรรมการ 
 7. อาจารยรัชฎาพร เทศหริ่ง กรรมการ 
 8. คุณทรงโฉม เชยานนท กรรมการ 
 9. คุณจริญญา โชคปรีชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 10. คุณระเบียบ มากกาญจนกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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1.8 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา  
และแผนงาน/เปาหมายสําคัญในปการศกึษา 2552 

 1.8.1 สรุปผลการปรับปรงุตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา  
 

ลําดับที ่ องคประกอบ 
ขอเสนอแนะ 
จากกรรมการฯ 

การปรับปรงุและพัฒนา 
ตามคําแนะนํา 

ผลการ
ประเมิน 

1. 1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค  
และแผนดําเนินการ 

แผนกลยุทธการมุงสู
มหาวิทยาลัยสรางสรรค ที่เปน
รูปธรรมที่ปฏิบัติได มีดัชนีวัด
ความสําเร็จที่เปนรูปธรรม 
(ระดับสถาบัน) 

สํานักพิมพฯ ไดมีการบรรจุกลยุทธ
ที่สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัย
สรางสรรคลงในแผนกลยุทธของ
สํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2553 

 

2. 2. การเรียนการ
สอน 

ไมม ี

3. 6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สํานักพิมพฯ สามารถเพิ่ม   
ชองทางการเผยแพรกิจกรรม
และผลงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เชน การจัดทํา
เอกสารโครงการ “บอกกลาว
เลาเรื่องไทย” สามารถนําขึ้น
เผยแพรผานทางเว็บไซตของ
สํานักพิมพฯ ไดอีกทางหนึ่ง
เพ่ือใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอื่นๆ 

มีการนําเอกสารเผยแพรกิจกรรม
และผลงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คือ “บอกกลาว 
เลาเรื่องไทย” รวมถึงเอกสาร
เผยแพรองคความรูอ่ืนๆ (KM) 
ของสํานักพิมพฯ เชน Knowledge 
in the Toilet เผยแพรผานทาง
เว็บไซตของสํานักพิมพฯ เพ่ิมขึ้น
อีกชองทางหนึ่ง นอกจากนั้น
สํานักพิมพฯ ยังมีการเผยแพร 
องคความรูผานทางอีเมลอยาง
สม่ําเสมอ 

 

4. 7. การบริหารและ
การจัดการ 

ไมม ี

5. 8. การเงินและ
งบประมาณ 

ไมม ี

6. 9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

ไมม ี
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 1.8.2 แผนงาน/เปาหมายสําคัญในปการศึกษา 2552  
1. แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต    
สํานักพิมพฯ มีเปาหมายจะสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการเพิ่มพูนทักษะเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานในอนาคตโดยมุงเรียนรูผานประสบการณจริง ดวยการเปดโอกาสใหนักศึกษามาศึกษาดูงาน
ดานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพที่สํานักพิมพฯ โดยตรง 

2. แผนพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
สํานักพิมพฯ มีเปาหมายจะสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการเพิ่มพูนทักษะโดยเปดโอกาสให

นักศึกษามาฝกงานดานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพต้ังแตกระบวนการจัดเตรียมตนฉบับ (Prepress 
Process) กระบวนการพิมพ (Press Process) และกระบวนการหลังการพิมพ (Afterpress Process) 
ที่สํานักพิมพฯ โดยตรง 

3. แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการแกสังคม 
สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักพิมพฯ เปนกรรมการดานวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน รวมทั้งการเปนวิทยากรและผูชวยวิทยากรในดานวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
นอกจากนี้ยังวางเปาหมายขยายเครือขายความรวมมือในวิชาชีพเดียวกันระหวางสถาบันการศึกษา  
ทั้งรัฐและเอกชนใหมากขึ้น 

4. แผนพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สํานักพิมพฯ จะนําผลการประเมินดานการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

มาปรับปรุงแกไข และต้ังเปาหมายใหมีการนําลายไทยมาประยุกตใชในการออกแบบสิ่งพิมพ และ/     
หรือเว็บไซต อยางนอย 2 ชิ้นงานตอป มีการจัดเลี้ยงขนมไทยในการประชุมของสํานักพิมพฯ ตลอดจน 
เชิญชวนใหบุคลากรของสํานักพิมพฯ รวมแตงกายดวยผาไทยในวันสําคัญทางประเพณีไทย           
ไมนอยกวารอยละ 80 ของอาจารย-เจาหนาที่ 

5. แผนพัฒนาการบริหารจัดการ 
สํานักพิมพฯ จัดทําแผนกลยุทธหนวยงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมี

การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนอยางนอยปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสให
บุคลากรเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทํางานในที่ประชุมไดอยางอิสระ รวมทั้งสอดแทรก
วาระเรื่อง Creative University ไวในการประชุม และ/หรือ การปฏิบัติงาน สําหรับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร สํานักพิมพฯ ต้ังเปาหมายไวในการรณรงคใหบุคลากรใชกระดาษรียูส หรือ
ขอรับบริจาคกระดาษรียูสผานทางอีเมลอยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา และสรางระบบและกลไกให  
มีการดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและแผนการจัดการความรู (KM/LO) 
อยางเปนรูปธรรม 

6. แผนพัฒนาบุคลากร 
มีการปรับปรุงภาระงานของบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติและคุณวุฒิเปนประจํา

ทุกป บุคลากรของสํานักพิมพฯ ไมนอยกวารอยละ 90 จะไดรับการพัฒนาทักษะทั้งดานความรู วิชาชีพ 
และเทคโนโลยีสมัยใหมอยางตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรมนันทนาการ ทองเที่ยว 
และ/หรือ ศึกษาดูงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง มีการจัดโครงการเรียนรูรวมกันในงาน (Job Buddy) ใหได
ทุกหนาที่ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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7. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กําหนดใหมีการพัฒนาแบบฟอรมใหเปน e-form ภายใน 5 ป และมีการปรับปรุง e-book ให

ทันสมัยอยูเสมอ 
8. แผนพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน 
สํานักพิมพฯ จะบริหารจัดการการใชพลังงานไฟฟาอยางคุมคาโดยการรณรงคใหปดไฟฟา

และเครื่องปรับอากาศในชวงพักกลางวันเพื่อเปนการประหยัดไฟ เพิ่มไมยืนตนรอบอาคารสํานักพิมพฯ 
เพื่อลดอุณหภูมิและเพื่อใหภูมิทัศนสวยงาม สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมดานการปองกันอัคคีภัย
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยอยางนอย ตองมีบุคลากรผานการอบรมรอยละ 10 ตอป 

9. แผนพัฒนาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ  
สํานักพิมพฯ ใหความสําคัญตอการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อเปนการสรางภาพลักษณ

และสรางความเขาใจระหวางหนวยงาน ดังนั้น จึงจะผลิตสื่อเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสาร
และกิจกรรมของสํานักพิมพฯ อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 

10. แผนพัฒนาความเปนสากล  
กําหนดจัดโครงการบริการทางภาษาเพื่อเปนการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร 

โดย 

• การสรรหาโปรแกรมที่เหมาะกับบุคลากรมาติดต้ัง   

• กําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบเปด-ปดโปรแกรมในชวงเวลาที่กําหนด (อยางนอย
สัปดาหละ 3 ครั้ง)  

• เพิ่มภาษาอังกฤษในแบบฟอรมทุกชนิดของสํานักพิมพฯ 
11. แผนพัฒนาการเงนิและงบประมาณ 

  กําหนดใหมีการสรุปการคิดคาใชจายทุกสิ้นเดือนแกทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย  
12. แผนพัฒนาการประกนัคุณภาพการศึกษา 
สํานักพิมพฯ จะนําผลการประเมินตนเองมาทบทวนเพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในป

ตอไปและสนับสนุนใหนํากระบวนการ PDCA มาใชในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 
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สวนที่  2 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
ตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
2.1 องคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ชนิดของ 

ตัวบงชี้ สกอ. 
ชนิดของตัวบงชี้ 

สมศ. 
จํานวน 

ตัวบงชี้รวม 
1. ปรัชญา ปณิธาน  
   วัตถุประสงค และ 
   แผนดําเนินการ 

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ   
      แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ 
      ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ – (ระดับ) (KPI 1.1) 

กระบวนการ  2+0 

1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด           
      – (KPI 1.2)   

ผลผลิต   

2. การเรียนการสอน 2.1  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  
      – (ระดับ) (KPI 2.7) 

กระบวนการ  1+0 

6. การทํานุบํารุง   
   ศิลปวัฒนธรรม 

6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม – (ระดับ) (KPI 6.1) กระบวนการ  1+1 

6.2  จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
  ศิลปะและวัฒนธรรม (KPI 4.1 สมศ.) 

 มาตรฐานที่ 4  

7. การบริหารและการจัดการ 7.1  คณะกรรมการระดับหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
 สามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล – (ขอ) (KPI 7.1) 

กระบวนการ  8+1 

7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน – (ระดับ) (KPI 7.2) กระบวนการ   
7.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู – (ระดับ) (KPI 7.3) กระบวนการ   

7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา 
      ไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ – (ระดับ) (KPI 7.4)  

กระบวนการ   

7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการ 
      วิจัย – (ระดับ) (KPI 7.5) 

ปจจัยนําเขา   
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ชนิดของ 

ตัวบงชี้ สกอ. 
ชนิดของตัวบงชี้ 

สมศ. 
จํานวน 

ตัวบงชี้รวม 

7. การบริหารและการจัดการ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหหนวยงานอื่นๆ เขามามีสวนรวม 
 ในการพัฒนาหนวยงาน – (ระดับ) (KPI 7.6) 

ผลผลิต   

7.7  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
 – (ระดับ) (KPI 7.8) 

กระบวนการ   

7.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับหนวยงาน 
 สูระดับบุคคล – (ระดับ) (KPI 7.9) 

ผลผลิต   

7.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู  
      และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (KPI 5.11 สมศ.) 

 มาตรฐานที่ 5  

8. การเงินและงบประมาณ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน  
 และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ –(ระดับ) (KPI 8.1) 

กระบวนการ  2+0 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน – (ระดับ) (KPI 8.2) กระบวนการ   
9. ระบบและกลไกการ  
   ประกันคุณภาพ 

9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ 
 กระบวนการบริหารการศึกษา – (ระดับ) (KPI 9.1) 

กระบวนการ  2+0 

9.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน – (ระดับ)  
 (KPI 9.3)  

ผลผลิต   

รวม   16+2 
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          2.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 

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

                                              ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ –P1 (ระดับ) (KPI 1.1) 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน สํานักพิมพฯ มีการกําหนดวัตถุประสงค ปณิธาน 

วิสัยทัศน และภารกิจโดยเผยแพรใหบุคลากร
รับทราบผานทางเว็บไซตของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- เอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/about.html) Print-out 1 

 
 

2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป  
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ 

สํานักพิมพฯ มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1.1.2) ให
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(1.1.3) โดยมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ (1.1.4) 
แผนการดําเนินงาน (1.1.5) และแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป (1.1.6) ที่สอดคลองกันและกันและ
สอดคลองกับภารกจิหลักของหนวยงาน 

- เอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- เอกสารหมายเลข 1.1.3 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2551 - 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 

2 
(ตอ) 

มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป  
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ 

 - เอกสารหมายเลข 1.1.4 
แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
พ.ศ. 2551 - 2555 
- เอกสารหมายเลข 1.1.5 
แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 
- เอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 

 
  

3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้  
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

สํานักพิมพฯ มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน 
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ 
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานอยางครบถวน 

- เอกสารหมายเลข 1.1.5 
แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 
- เอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 

 
 

4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ มีการดําเนินการตามแผนกลยุทธสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 ครบทุก
ภารกิจ โดยมีจํานวนแผนทั้งสิ้น 12 แผน มีตวัชีว้ัด 
36 ตัวบงชี้ บรรลุเปาหมาย 36 ตัวบงชี ้คิดเปน 
รอยละ 100 

- เอกสารหมายเลข 1.1.7 
สรุปขอมูลของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ 
ของแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2552 

 
 
 
  

5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย ปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ  
ในการประชุมคณบดีเดือนตุลาคม 2552 และการ
ประชุมสายบริหาร ครั้งที่ 3/2553  

- เอกสารหมายเลข 1.1.8 
รายงานการประชุมคณบดีเดือนตุลาคม 2552 
- เอกสารหมายเลข 1.1.9 
รายงานสรุปผลการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ 
ของแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2552 
(ครั้งที่ 2) ของหนวยงานสายบริหารทั้งหมด 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง 

กลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน 
และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผน 
การดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร 
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตอยางนอยปละ 1 ครั้งในการ
ประชุมอาจารยสํานักพิมพฯ 

- เอกสารหมายเลข 1.1.2  
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- เอกสารหมายเลข 1.1.3  
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2551 - 2555 
- เอกสารหมายเลข 1.1.4  
แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
พ.ศ. 2551 - 2555 
- เอกสารหมายเลข 1.1.5  
แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 

 
 
 

7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
โดยนําขอมูลตอไปนี้มาพิจารณา 
1. แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
พ.ศ. 2551 - 2555 
2. วิสัยทัศนเรื่อง Creative University 
3. รายงานสรุปผลการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
4. นําผลวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2552 กับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรชาติ เพื่อนํามาปรับ  
กลยุทธและแผนดําเนินการ  

- เอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- เอกสารหมายเลข 1.1.4 
แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
พ.ศ. 2551 - 2555 
- เอกสารหมายเลข 1.1.7 
สรุปขอมูลของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ 
ของแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2552 
- เอกสารหมายเลข 1.1.10 
วิสัยทัศนเรื่อง Creative University 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
          สํานักพิมพฯ มีการกําหนดปณิธานที่สอดคลองกับบทบาทของหนวยงาน และมีการทบทวนปณิธานใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งมีการเผยแพรใหบุคลากรทุกระดับและสาธารณชนไดรับทราบโดยทั่วกัน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สรางเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินตามแผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2551 - 2555 และมีการกําหนด
ระยะเวลาในการทบทวนเปาหมายตัวบงชี้อยางตอเนื่อง 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี  
 สํานักพิมพฯ มีการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2551 - 2555 มากําหนดเปนแผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.
2551 - 2555 และแผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Action Plan) ซึ่งเปนการนําแผนพัฒนาหนวยงานสูการจัดทําแผนปฏิบัติงานรายบุคคล  
ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด – O1 (KPI 1.2) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักพิมพฯ มีกลไกการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 ดังนี้ 
 1. ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป  
 2. มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ และความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือ
ขอมูล 
 3.  มีการรายงานผลการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 ตอผูบริหารตามสายงาน จากผลการดําเนินงานของ
สํานักพิมพฯ ปรากฏวา มีจํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 36 ตัวบงชี้ บรรลุเปาหมาย 36 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 100 
 

รายการหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1.2.1   รายงานการประชุมผูบริหารสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.5   แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.7   สรุปขอมูลของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2552 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.8   รายงานการประชุมคณบดี เดือนตุลาคม 2552 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.9  รายงานสรุปผลการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)  
     ของหนวยงานสายบริหารทั้งหมด 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
×  100 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 95 รอยละ 100 3 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และการดําเนินงานของหนวยงาน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบ ทําใหแผนดังกลาวสามารถปฏิบัติไดจริงและบรรลุเปาหมายครบทุกแผน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สํานักพิมพฯ จะกําหนดตัวบงชี้ในป 2553 ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานการเปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี  
 ผูบริหารหนวยงานมีการติดตามและประเมินแผนเปนระยะในที่ประชุมผูบริหารสํานักพิมพฯ และในการประชุมตางๆ ของสํานักพิมพฯ ทําใหสามารถ
ปรับแผนไดตามความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและสามารถปฏิบัติตามแผนไดครบทุกแผน 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย – P5 (ระดับ) (KPI 2.7) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 

1 มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
 

สํานักพิมพฯ ไดใชจรรยาบรรณสําหรับบุคลากร และ
แนวทางปฏิบัติตน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว  
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 (2.1.1) และไดจัดทํา
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร เมื่อเดือนกุมภาพันธ 
2551 (2.1.2) 

- เอกสารหมายเลข 2.1.1 
ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 26/2550 
- เอกสารหมายเลข 2.1.2 
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 

 2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

สํานักพิมพฯ มีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากร 
ในหนวยงานทุกคนทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อยางทั่วถึง เชน การเวียนคูมือจรรยาบรรณบุคลากร
ใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบปละ 2 ครั้ง (2.1.2) 
และการจัดอบรมเรื่อง “จรรยาบรรณ" ใหแกบุคลากร
ทุกระดับ (2.1.3-2.1.5) นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริม
ใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยกําหนดเปน
เกณฑการประเมินผลงานประจําปของบุคลากร 

- เอกสารหมายเลข 2.1.2 
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
- เอกสารหมายเลข 2.1.3 
เอกสารประกอบการอบรมเรื่องจรรยาบรรณ
บุคลากร 
- เอกสารหมายเลข 2.1.4 
บันทึกภายในเรื่องการถายทอดความรูและ
ประสบการณ (KM)  
- เอกสารหมายเลข 2.1.5 
รายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (ครั้งที่ 1/2552) หนาที่ 7 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

อยางนอย  4 ขอแรก 



 

 22

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยหัวหนาหนวยงาน เชน 
ตรวจสอบการลงบันทึกเวลาปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบสถิติการลางานและขาดงาน เปนตน 

- เอกสารหมายเลข 2.1.6 
เว็บไซตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://my.bu.ac.th/PortalJsp/MainPortal.jsp) 
Print-out 1  
- เอกสารหมายเลข 2.1.7 
แบบพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากร  
สายสนับสนุนวิชาการ  

 
  

4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ (2.1.2) เชน การตักเตือนดวยวาจาและ
ลายลักษณอักษร (2.1.8)  

- เอกสารหมายเลข 2.1.2 
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
- เอกสารหมายเลข 2.1.8 
ขอบังคับมหาวทิยาลัยกรุงเทพวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550  

 
 
  

5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน  
หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

สํานักพิมพฯ มีการวางแผน ปองกัน การกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเผยแพร “ขอบังคบั
มหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2550” (2.1.8) และคูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
(2.1.2) ใหบุคลากรรับทราบ เพื่อเปนการปองกันการ
กระทําผิดจรรยาบรรณ เชน การเผยแพรขอสอบ 
นอกจากนี้ ยังไดเผยแพรพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 และนโนบายการพิมพใหบุคลากรทั่วไป
รับทราบทางอีเมล (2.1.9) และการจัดทําบันทึก
ภายในถึงฝายบุคลากรเพื่อสอบถามรายชื่อผูรับทุน 
การศึกษาบุตรและนอง (2.1.10) เพื่อปองกันการ
กระทําผิดของบุคลากรเกี่ยวกับการเผยแพรขอสอบ 
เปนตน 

- เอกสารหมายเลข 2.1.2 
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
- เอกสารหมายเลข 2.1.8 
ขอบังคับมหาวทิยาลัยกรุงเทพวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550 
- เอกสารหมายเลข 2.1.9 
f-list แจงเรื่องนโยบายการพิมพ 
- เอกสารหมายเลข 2.1.10 
บันทึกภายในเรื่อง ขอความอนุเคราะหแจงชื่อ 
ผูรับทุนการศึกษา 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับบุคลากรทุกระดับ และมีการเผยแพรอยางเปนทางการใหทุกคนไดรับทราบและปฏิบัติตาม 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี  

 สํานักพิมพฯ มีการเวียนคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพใหบุคลากรในหนวยงานศึกษาและใหลงชื่อรับทราบ ตลอดจนมีการสอดแทรกขอมูลเรื่อง
จรรยาบรรณใหแกบุคลากรระดับอาจารย - เจาหนาที่ ในวาระการประชุมอยางสม่ําเสมอ และจัดอบรมใหแกพนักงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
ตัวบงชี้ที่ 6.1       มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม – P12 (ระดับ) (KPI 6.1) 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมินตนเอง 

มี ระดับ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีการกําหนดแผนงานที่ชัดเจน 

 
สํานักพิมพฯ มีการกําหนดแผนงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 
2552 (1.1.6)  

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552  
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 

 2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  
 

สํานักพิมพฯ มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่
เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนิน
กิจกรรมมาอยางตอเนื่อง เชน 
1. การนําลายไทยมาประยุกตในการออกแบบอีเมล 
ในหัวขอการถายทอดความรู (KM) ของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (6.1.1) และสิ่งพิมพอื่นๆ 
2. การจัดทําจดหมายขาว "บอกกลาวเลาเรื่องไทย" 
รายสามเดือน (6.1.1-6.1.3) 

- เอกสารหมายเลข 6.1.1 
ตัวอยางอีเมลการถายทอดความรู (KM) 
- เอกสารหมายเลข 6.1.2 
ตัวอยางงานออกแบบที่นําลายไทยมาประยุกต 
- เอกสารหมายเลข 6.1.3 
เอกสารบอกกลาวเลาเรื่องไทย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบ 4 ขอ 
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มี ระดับ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการอยาง

ตอเนื่อง 
 

มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ไดแก การจัดทํา
จดหมายขาว "บอกกลาวเลาเรื่องไทย" รายสามเดือน 
(6.1.3) เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
ศาสนาและประเพณีไทย สําหรับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน โดยไดติดเผยแพรที่บอรด
ประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ และหองปฏิบัติงาน
ตางๆ ตลอดจนเผยแพรในเว็บไซตสํานักพิมพฯ 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม
หรือโครงการอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน 28 กิจกรรม ดังนี้ 
1. พิธีครบรอบวันถึงแกอนิจกรรม อาจารยสุรัตน 
โอสถานุเคราะห 
2. พิธีสรรเสริญเกียรติคุณผูเกษียณอายุ ประจําป 2552 
3. รวมงานฌาปนกิจ 
   3.1 มารดาของคุณวิชาญ มากแสง 
   3.2 สามีของอาจารยสมพร รับพร 
   3.3 บุตรชายของคุณสุดใจ หารชุมเศษ 
4. รวมพิธีหลอเทียนพรรษา 
5. นิทรรศการภาพถาย เสวนาและโครงการประกวด
ภาพถายอนุรักษธรรมชาติ 
6. การใชขนมไทยในการจัดเลี้ยงการประชุมตางๆ 
7. พิธีถวายสังฆทานเนื่องในวันไหวครู 
8. การออกกําลังกายโดยใชเพลงไทยประยุกต 
(เฉพาะวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร) 

- เอกสารหมายเลข 6.1.3 
เอกสารบอกกลาวเลาเรื่องไทย 
- เอกสารหมายเลข 6.1.4 
บันทึกกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 
- เอกสารหมายเลข 6.1.5 
บันทึกภายใน (การใชเลขไทยในการเขียนบันทึก
ภายใน) 
- เอกสารหมายเลข 6.1.6 
ตัวอยางบอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ  
(ดูไดที่บริเวณบันได) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/hotweb.html)  
Print-out 2 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (การใชเลขไทยในการเขียน
บันทึกรายงานการประชุม) 
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มี ระดับ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 

(ตอ) 
มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการอยาง
ตอเนื่อง  
 

9. พิธีทําบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันปองทิพย 
10. พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี 
11. กิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรแตงกายดวยผาไทย 
12. งานภูมิปญญาสรางสรรคไทย 
13. กิจกรรม 9 ในดวงใจ 
14. นิทรรศการศิลปะ WHICHWAIT เฝาหวัง  
ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
15. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
16. งานถวายผาพระกฐินพระราชทาน 
17. งานลอยกระทง ประจําป 2552 
18. พิธีเปดพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต 
19. โครงการสมาธิเพื่อสรางสรรคปญญา 
20. สัมมนาสายบริหาร กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
และสัมผัสบรรยากาศวิถีไทย ณ วัดทาการอง  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
21. สํานักพิมพฯ จัดพิธีถวายสังฆทานแดพระภิกษุสงฆ 
22. ทําบุญขึ้นบานใหม คุณประภาพรรณ วาดเฮา 
23. การเยี่ยมชมเรือนไทย 
24. กิจกรรมตักบาตร 
25. งานสงกรานต 
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มี ระดับ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 

(ตอ) 
มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการอยาง
ตอเนื่อง  
 

26. การใชเลขไทยในการเขียนบันทึกภายในและ
รายงานการประชุมอาจารย 
27. การแนะนําเว็บไซตเกี่ยวกับศิลปะและวฒันธรรม
บนเว็บไซตสํานักพิมพฯ 
28. การจัดบอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ 
โดยใชลายไทยประยุกต 

 

 
 
  

4 มีการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการ 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 

มีการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2 ประจําป 2552 โดยประเมิน
โครงการ “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” ผลการประเมิน
ระบุวา ควรเพิ่มวาระในการเผยแพรจดหมายขาว 
รายสามเดือนใหเปนรายเดือนหรือรายสองเดือน 
ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงปรับวาระการเผยแพร
เอกสารดังกลาวเปนรายสองเดือนตั้งแตเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป 

- เอกสารหมายเลข 6.1.3 
เอกสารบอกกลาวเลาเรื่องไทย 
- เอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 หนา 115 - 117 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

ระดับ 4 ระดับ 4 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 1. ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 2. บุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักพิมพฯ ใหบุคลากรระดับอาจารยและเจาหนาที่ทุกคน ตองเขารวมกิจกรรมหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรม 
ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยางนอยคนละ 5 กิจกรรมตอป ไดแก งานสงกรานต การรวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน พิธีหลอเทียนพรรษา  
ชมนิทรรศการศิลปะที่จัดในหอศิลปฯ รวมแตงกายดวยผาไทย เพื่อใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 

 1. สํานักพิมพฯ มีการกําหนดกิจกรรมที่เปนประโยชนและสอดคลองตามแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 2. มีนวัตกรรมที่สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดทําจดหมายขาว “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” 
รายสามเดือนเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตางๆ ของไทย ตลอดจนเผยแพรบนเว็บไซตสํานักพิมพฯ และมีการนําลายไทยมา
ประยุกตในการจัดบูธนิทรรศการ BU Library Fair ออกแบบอีเมลและสิ่งพิมพตางๆ อยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ที่ 6.2  จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม (KPI 4.1 สมศ.) 
เกณฑการประเมิน 

 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม โดยในป
การศึกษา 2552 นับเปนประเภทกิจกรรมได จํานวน 28 กิจกรรม 
  
รายการหลักฐาน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (http://bupress.bu.ac.th/hotweb.html) Print-out 2 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.3 เอกสารบอกกลาวเลาเรื่องไทย 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.4 บันทึกกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.5 บันทึกภายใน (การใชเลขไทยในการเขียนบันทึกภายใน) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.6 ตัวอยางบอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ (ดูไดที่บริเวณบันได) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 หนา 115 - 117 

  

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

> 21 28 3 บรรลุเปาหมาย 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≤ 5 6 – 15 > 15 
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จุดแข็ง 
 1. ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 2. บุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี  
 1. สํานักพิมพฯ มีการกําหนดกิจกรรมที่เปนประโยชนและสอดคลองตามแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 2. มีนวัตกรรมที่สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดทําจดหมายขาว “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” 
รายสามเดือนเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตางๆ ของไทย ตลอดจนเผยแพรบนเว็บไซตสํานักพิมพฯ และมีการนําลายไทยมา
ประยุกตในการจัดบูธนิทรรศการ BU Library Fair ออกแบบอีเมลและสิ่งพิมพตางๆ อยางตอเนื่อง 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักพิมพฯ ใหบุคลากรระดับอาจารยและเจาหนาที่ทุกคน ตองเขารวมกิจกรรมหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรม 
ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยางนอยคนละ 5 กิจกรรมตอป ไดแก งานสงกรานต การรวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน พิธีหลอเทียนพรรษา  
ชมนิทรรศการศิลปะที่จัดในหอศิลปฯ รวมแตงกายดวยผาไทย เพื่อใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบงชี้ จํานวน 9 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
ตัวบงชี้ที่ 7.1  คณะกรรมการระดับหนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล  

– P13 (ขอ) (KPI 7.1) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 คณะกรรมการระดับหนวยงาน มีบทบาท

สําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร
และนโยบายของหนวยงาน 

ผูบริหารของสํานักพิมพฯ และคณะกรรมการระดับ
หนวยงาน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร และนโยบายของหนวยงาน โดยการรวม
วางแผน จัดทาํ ทบทวน และวิเคราะหแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.5  
แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 

  2 คณะกรรมการระดับหนวยงาน มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน มากกวาปละ 2 ครั้ง 

ผูบริหารของสํานักพิมพฯ มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
ในการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพทุกครั้งในระเบียบวาระที่ 4 ติดตามงานและ
ประเมินแผนงานประจําป 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 มีการประชุมกรรมการระดับหนวยงาน 

อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุม
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย 
ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมกีารสงเอกสาร
ใหกรรมการระดับหนวยงานอยางนอย 7 
วันกอนการประชุม 

มีการประชุมกรรมการระดับหนวยงานครบทุกแผน
และในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวม 
อยางนอยรอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให
กรรมการระดับหนวยงานอยางนอย 7 วันกอน 
การประชุม 

- เอกสารหมายเลข 7.1.1 
ใบเซ็นชื่อของผูเขารวมประชุม 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 

 
 
  

4 คณะกรรมการระดับหนวยงาน จัดใหมีการ
ประเมินผลงานของผูบริหารหนวยงาน  
ตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

สํานักพิมพฯ มีการประเมินผลงานของผูบริหาร
หนวยงาน ตามหลักเกณฑการประเมินผลงาน
ประจําป โดยระดับหัวหนาแผนกประเมินโดย
ผูอํานวยการ และระดับผูอํานวยการประเมินโดย
ผูชวยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝายบริหาร 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.7 
แบบพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากร  
สายสนับสนุนวิชาการ 

 
 
  

5 คณะกรรมการระดับหนวยงานมีการ
ดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงาน โดยใช 
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน 

ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีการดําเนินงานโดยใช 
หลักธรรมาภิบาล ใน 6 ดานดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม ผูอํานวยการและหัวหนาแผนก
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบังคับมหาวทิยาลัย
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 (2.1.8) 
2. หลักคุณธรรม ผูอํานวยการและหัวหนาแผนก
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดย 
สงเอกสารคูมือจรรยาบรรณบุคลากรเวียนใหทุกคน
ในหนวยงานรับทราบ (2.1.2) นอกจากนี้ยังมีการ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิด เพื่อใหบุคลากรเชื่อมั่น 
ในความถูกตองดีงาม โดยยึดหลักการดําเนินงาน 
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม   
 

- เอกสารหมายเลข 7.1.2 
รายงานการตรวจสอบเงินสดยอย 
- เอกสารหมายเลข 7.1.3 
เอกสารขอเขาตรวจสอบงานของสํานักพิมพฯ 
- เอกสารหมายเลข 7.1.4 
รายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ 
- เอกสารหมายเลข 7.1.5 
รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตามหมวด
บัญชีของสํานักพิมพฯ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

5 
(ตอ) 

คณะกรรมการระดับหนวยงานมีการ
ดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงาน โดยใช 
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน 

3. หลักความโปรงใส ผูอํานวยการและหัวหนาแผนก
มีการปฏิบัติงานดวยระบบบริหารจัดการทางการเงิน
และงบประมาณที่โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
(7.1.2-7.1.5)  
4. หลักการมีสวนรวม ผูอํานวยการและหัวหนา
แผนกสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน
หลายชองทาง เชน 

• การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรภายใน
หนวยงานผานการประชุมของแผนกตลอดจน
การประชุมรวมกันเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป การนําเสนองบประมาณ และแนวทาง
การพัฒนาหนวยงาน (1.1.2, 2.1.5) เปนตน  

• การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรภายนอก
หนวยงานผานการประชุมตางๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น เชน การประชุมหัวหนาหนวยงาน   
(รายสองเดือน) การประชุมคณบดี (รายเดือน) 
การประชุมหัวหนางานสายบริหาร (รายสอง
เดือน) และการประชุมผูอํานวยการสายบริหาร  
(รายเดือน) เปนตน  

• การรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไปผาน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสและผานเว็บบอรด 
Forum for Faculty  (2.1.6) 

• การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา ผูใช 
บริการภายนอก และประชาชนทั่วไปผานระบบ 

- เอกสารหมายเลข 7.1.6 
รายงานการประชุมพนักงานสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- เอกสารหมายเลข 7.1.7 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
ภายนอก 
- เอกสารหมายเลข 7.1.8 
เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
(http://qa.bu.ac.th/buqa/) Print-out 1 
- เอกสารหมายเลข 7.1.9 
ตัวอยางระบบฐานขอมูลบน File Server  
(ขอดูเพิ่มเติมได) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/complain/) Print-out 3 
และ (http://bupress.bu.ac.th/sar.htm/) Print-out 4    
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 
  

5 
(ตอ) 

คณะกรรมการระดับหนวยงานมีการ
ดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงาน โดยใช 
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน 

 BU Forum (2.1.6) อีเมลสายตรงถึง 
 ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ (1.1.1) ตลอดจนการ 
 กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของ 
 ผูใชบริการ (6.1.7, 7.1.7) เปนตน 

• สําหรับการประเมินผลงานประจําปของบุคลากร 
จะเปนการประเมินผลงานแบบสองทาง คือ
ประเมินโดยผูบริหารหนวยงานและประเมิน 
โดยตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกจากบุคลากร  
ในหนวยงาน (2.1.7) 

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได โดยมีการ
เปดเผยผลการประเมินตนเองของสํานักพิมพฯ ตอ
สาธารณะในเว็บไซตของสํานักพิมพฯ (1.1.1) 
เวบ็ไซตของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา (7.1.8) 
และที่สํานักหอสมุดกลาง นอกจากนี้ ยังมีแผนก
ตรวจสอบกิจการในการตรวจสอบและรายงานผลการ
ดําเนินงาน (7.1.3) 
6. หลักความคุมคา ผูอํานวยการและหัวหนาแผนก
สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการสรางระบบ
ฐานขอมูลบน File Server (7.1.9) ขึ้นสําหรับใช
ภายในหนวยงาน เพื่อจัดเก็บขอมูลตางๆ ไดอยาง
สะดวก รวดเร็วและถูกตอง บุคลากรภายใน
หนวยงานสามารถสืบคนและนําขอมูลไปใชไดทั้งสอง
วิทยาเขต การดําเนินงานจึงเกิดความคุมคาสูงสุด 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.2 
คูมือจรรยาบรรณบุคลากร 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.5 
รายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.6 
เว็บไซตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://webdb.bu.ac.th/facultyforums/index.php
?board=) Print-out 2 และ 
(http://forums.bu.ac.th/) Print-out 3           
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.7 
แบบพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากร  
สายสนับสนุนวิชาการ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.8 
ขอบังคับมหาวทิยาลัยกรุงเทพวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ปการศึกษา 2552 
- สัมภาษณเพิ่มเติม 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีการติดตาม กํากับดูแลหนวยงานอยางใกลชิด และมีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเนนการกระจายอํานาจโปรงใสตรวจสอบได 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 เผยแพรและสรางความเขาใจเรื่องหลักการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลใหแกบุคลากรในหนวยงานทุกระดับเกิดความรูสึกที่ดีและมีสวนรวม 
ตลอดจนนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน ดวยการสรางกิจกรรมใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี  

 สํานักพิมพฯ เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับเสนอความคิดเห็นผานหัวหนางานเพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานในการประชุม
ทุกระดับ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน – P14 (ระดับ) (KPI 7.2) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

  
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ 

โปรงใส ตรวจสอบได 
การสรรหาและแตงตั้งผูอํานวยการสํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการสรรหาโดยรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร และในระดับหัวหนา
แผนก มีการสรรหาโดยผูอํานวยการและนําเสนอตอ
ผูบริหารในสายงานเพื่อการตัดสินใจ   

- เอกสารหมายเลข 7.2.1 
แบบฟอรมแตงตั้งผูดํารงตําแหนง (บค.215/2) 

 2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล และใชศักยภาพภาวะผูนํา 
ที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ดําเนินการบริหารงาน 
ดวยหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง ตั้งแตการจัดทํา
แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
พ.ศ. 2551 - 2555 (1.1.4) การปรับแผนพัฒนาเพื่อ
มุงสูมหาวิทยาลัยสรางสรรค โดยบุคลากรมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและนําไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 (1.1.5 - 
1.1.6) พรอมกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยม ี

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.4 
แผนพัฒนาสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
พ.ศ. 2551 - 2555 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.5 
แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 2 

(ตอ) 
ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล และใชศักยภาพภาวะผูนํา 
ที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการในการดําเนินงานตางๆ และรับฟง
ความคิดเห็นของบุคลากรในที่ประชุมทุกระดับของ
หนวยงาน (1.1.2, 2.1.5, 7.1.6) เพื่อเปดโอกาสใหมี
การแสดงความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงหนวยงาน 
รวมทั้งยังมีระบบบริหารจัดการในการใชงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได (7.1.5) 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.5 
รายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.5 
รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตามหมวด
บัญชีของสํานักพิมพฯ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.6  
รายงานการประชุมพนักงานสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปน 
ที่ยอมรับในหนวยงาน   

สํานักพิมพฯ ใชกระบวนการประเมินเปนลําดับขั้น 
โดยผูอํานวยการ ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปจากผูชวยอธิการบดีและรองอธิการบดีฝาย
บริหาร และนําเสนอเพื่อพิจารณาสรุปผลจากที่
ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับหัวหนาแผนก
ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูอํานวยการ 
และมีผูไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนหนวยงาน
นําเสนอผลการประเมินของหัวหนาแผนกตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของผูบริหารหนวยงานประกาศไวลวงหนา
ในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.7 
แบบพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากร  
สายสนับสนุนวิชาการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน 
และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

สํานักพิมพฯ มีการพัฒนาศักยภาพหัวหนาหนวยงาน 
โดยอาศัยกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 
ระดับมหาวิทยาลัย เชน การรวมโครงการ
Leadership Course & Breakthrough Project 
Program (7.2.2) การสัมมนาหัวหนาหนวยงาน 
เรื่อง Creative Economy กับการบริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน และการพัฒนางานดวยวิธ ี
คิดสรางสรรคและนอกกรอบ เปนตน (6.1.7)  

- เอกสารหมายเลข 7.2.2 
โครงการ Leadership Course & Breakthrough 
Project Program  
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 หนา 5 - 12 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 3 ระดับ 4 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาผูบริหารทุกระดับอยางเปนระบบและมีการดําเนินการตามแผน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการสํารวจความตองการของผูบริหารแตละระดับเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการที่จะไดรับการพัฒนาเพื่อนํามาวางแผนการพัฒนาผูบริหารแตละระดับได
อยางเหมาะสมและตรงกับความตองการ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี 
 หนวยงานมีการวางแผนและมีงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน และมีการใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางคุมคา 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู – P15 (ระดับ) (KPI 7.3) 
ตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ

ความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
หนวยงานรับทราบ 

สํานักพิมพฯ มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ
ความรู ปการศึกษา 2550 - 2555 และเผยแพร 
ในลักษณะของเอกสารและเผยแพรทางเว็บไซต
สํานักพิมพฯ เพื่อใหบุคลากรรับทราบ 

- เอกสารหมายเลข 7.3.1 
แผนการจัดการความรูของสํานักพิมพฯ  
ปการศึกษา 2550 - 2555 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/km.htm) Print-out 5 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 



 

 40

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู 

และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
ไมนอยกวา รอยละ 50 

   มีการดําเนินโครงการตามแผนการจัดการความรู  
 และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ครบ 4 
 โครงการ (รอยละ 100) ดังนี้ 
   1. โครงการประชาสัมพันธแนวคิดในการพัฒนา
 องคกรเอื้อการเรียนรู โดยการนําขอมูลความรู 
 มาเผยแพรทางเว็บไซตสํานักพิมพฯ ทุก 2 เดือน 
 (1.1.1) 
   2. โครงการ Job Buddy บุคลากรสามารถทํางาน 
   แทนกันได (7.3.2) 
   3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ KM/LO  
 อยางตอเนื่อง (1.1.1) 
 4. โครงการความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in 
 the Toilet) (7.3.3) 

   - เอกสารหมายเลข 7.3.2 
   ขอมูลการทํางานทดแทนกันของบุคลากร 
   - เอกสารหมายเลข 7.3.3 
   เอกสาร Knowledge in the Toilet 
   - อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
   เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
   (http://bupress.bu.ac.th/kmb.htm) Print-out 6 
   - อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
   เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
   (http://bupress.bu.ac.th/kma.htm) Print-out 7 

 3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู 
และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  
รอยละ 100 

 
 
  

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของ
การจัดการความรู 

มีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของการจัดการความรู ในวาระการ
ประชุมอาจารยของสํานักพิมพฯ 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 
  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

สํานักพิมพฯ ไดนําผลประเมินกิจกรรมโครงการที่
ผานมา มาปรับปรุงใชใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติ เชน การทํา KM เผยแพรคําที่มักสะกดผิด  
ครั้งที่ 1 มีเสียงตอบรับจากผูใชบริการจํานวนมากถึง
ประโยชนของหัวขอดังกลาว ดังนั้น ที่ประชุมอาจารย
เดือนมีนาคม 2553 ที่ผานมา จึงมีมติดังนี้ 
1. กําหนดใหอาจารยพิสูจนอักษรจดบันทึกคําผิดที่

พบบอยในการตรวจตนฉบับเพื่อรวบรวมไว 

- เอกสารหมายเลข 7.3.4  
f-list การจัดการความรู (KM)  
เรื่อง คําที่มักสะกดผิด นโยบายการพิมพ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
(http://bupress.bu.ac.th/kmb.htm) Print-out 6 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

5 
(ตอ) 

มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปน
สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

2. นําเสนอในที่ประชุมเพื่อคัดเลือกคําที่เหมาะสม 
3. พิมพเผยแพรเพื่อใหคนทั่วไปรับทราบในอีเมล

และบันทึกไวในเว็บไซตของสํานักพิมพฯ เพื่อเปน
องคความรูตอไป   

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 5 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

จุดแข็ง 
  สํานักพิมพฯ มีผูรับผิดชอบโครงการ KM/LO โดยการใชวงจร PDCA และ PR รวมทั้งบุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนใหความสําคัญและใหความ
รวมมือตอโครงการตางๆ จนประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว เชน โครงการความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in the Toilet) เปนตน  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. สงเสริมใหบุคลากรเสนอความคิดสรางสรรคในหัวขอที่ตองการเรียนรูรวมกัน  
 2. สนับสนุนใหบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานมาถายทอดความรูใหแกเพื่อนรวมงาน ตลอดจนนํามาเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี  

 สํานักพิมพฯ มีผูรับผิดชอบโครงการ KM/LO ที่สามารถทําใหแผนที่วางไวประสบความสําเร็จ โดยการใชวงจร PDCA และ PR กลาวคือ  
 1. มีการวางแผนโดยมุงกลุมเปาหมายเปนสําคัญและเลือกหัวขอที่นาสนใจสําหรับกลุมเปาหมาย เชน KM สําหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง คําที่มักสะกดผิด 
ความรูเรื่องลิขสิทธิ์ นโยบายการพิมพ และ KM สําหรับการปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคการตัดนามบัตร เปนตน 
 2.  ลงมือปฏิบัติตามแผนใหบรรลุวัตถุประสงค ตรงตามเปาหมายที่วางไว 
 3.  ประเมินขอบกพรองและผลความสําเร็จของโครงการอยูตลอดเวลา 
 4.  หากพบขอบกพรองที่ไมเปนไปตามแผน รีบดําเนินการแกไขในการดําเนินงานครั้งตอไป 
 5.  มีการประชาสัมพันธ (PR) ความสําเร็จของโครงการเพื่อเผยแพรหรือแสดงผลลัพธใหเปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป โดยผานอีเมล เว็บไซต และ
บอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ  
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ตัวบงชี้ที่ 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
   – P16 (ระดับ) (KPI 7.4) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ 
 

สํานักพิมพฯ ไดใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปการศึกษา 2551 - 2555 ซึ่งไดทําการวิเคราะห
จุดออน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรคในการจัด
การศึกษาและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
แผนของชาติในดานตางๆ ซึ่งไดบรรจุแผนพัฒนา
บุคลากรไวในยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ปการศึกษา 2551 - 2555 กลุมที่ 2 : 
ยุทธศาสตรที่มุงพัฒนาสถาบัน และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง 
มุงบรรลุเปาหมาย 4 ประการ คือ  
1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่ทันสมัยและ
เปนสากล 
2. ระบบการวางแผน สรรหา และคัดเลือกบคุลากร 
มีประสิทธิภาพ   

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.3 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2551 - 2555 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 

(ตอ) 
มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ 

3. บุคลากรมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง 
4. ธํารงรักษาบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ 
โดยสํานักพิมพฯ ไดใชเปนกรอบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 

 

 2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคน
ลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม 
ฝกอบรม และ/หรือ เสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

สํานักพิมพฯ ใชระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยป 2550 (2.1.8) 
เชน การกําหนดคาลวงเวลา การกําหนดวันหยุด และ
การสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมเรื่องตางๆ เชน  
1. การสรางคลังความรูสูองคกรดวย Wiki 
2. การพัฒนางานดวยวิธีคิดสรางสรรคและนอกกรอบ 
(ระดับอาจารย-เจาหนาที่) เพื่อพัฒนาทักษะในดาน
ตางๆ  
3. รวมคิดสรางสรรคมุงมั่นบริการ (6.1.7)  
นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ ยังมีโครงการสรางขวัญ
กําลังใจใหแกบุคลากร เชน การตั้งเงินรางวัลใหแก 
ผูมีความสามารถในการพิมพเร็ว และพนักงานดีเดน 
(1.1.2) และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
(2.1.7) เปนตน  

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.2 
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 5/2552 และ  
ครั้งที่ 6/2552) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.7 
แบบพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากร  
สายสนับสนุนวิชาการ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.8 
ขอบังคับมหาวทิยาลัยกรุงเทพ วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 หนา 5 - 12 

 3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี 
และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมี
ความสุข 

สํานักพิมพฯ มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพ
ที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุขในดาน
ตางๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ดังนี้  

- เอกสารหมายเลข 7.4.1 
เว็บไซตของฝายบุคลากร 
http://personneloffice.bu.ac.th/index1.htm 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 

(ตอ) 
มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี 
และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมี
ความสุข 

• ดานการเงิน มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทนุเงิน
ทดแทนกองทุนประกันสังคม มีเงินสวัสดิการ
ประจําป มีเงินคาครองชีพ เงินเกษียณอายุ  
สหกรณรานคา และสหกรณออมทรัพย 

• ดานสุขภาพ มีหองพยาบาล ศูนยสงเสริม
สมรรถภาพทางกาย สนามกีฬา สนามเทนนิส 
การตรวจสุขภาพประจําป การประกันอุบัติเหตุ
และประกันชีวิตสวนบุคคล 

• ดานขวัญกําลังใจ มีการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ การมอบสรอยคอทองคํา
และเกียรติบัตรเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณในการ
ทํางาน เงินคาตําแหนงทางวิชาการ การคัดเลือก
บุคลากรดีเดนประจําป การมอบเงินรางวัลในการ
เผยแพรผลงานวิจัย 

• ดานการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี  
ในสํานักงานดวยตนไม เพื่อใหบุคลากรรูสึก   
ผอนคลาย มีการอบโอโซนในสถานที่ทํางาน   
การจัดโครงการ BU Cleaning Day  

- เอกสารหมายเลข 7.4.2 
บันทึกภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะหจัดหาตนไม 
 

   • ดานการพัฒนาตนเอง มีการจัดอบรมและสัมมนา
เสริมสรางความรูดานตางๆ ใหบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ 

นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ ยังมีการสรางบรรยากาศ
และภูมิทัศนที่ดีโดยเพิ่มไมยืนตนโดยรอบอาคาร 
(7.4.2) เปนตน  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ 
และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตาม 
สายงาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากร 
ที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสรวมเปนกรรมการ 
ในคณะทํางานชุดตางๆ เชน คณะกรรมการจัดการ
แขงขันวอลเลยบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย เปนตน  

- เอกสารหมายเลข 7.4.3 
คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 71/2552 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการดําเนินการแขงขัน
และณะอนุกรรมการฝายตางๆ The First Asian 
University Women’s Volleyball Championship 
- เอกสารหมายเลข 7.4.4 
คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 96/2553 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
  

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ทุกระดับอยางเปนระบบ 

มีการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ โดยสํานักวิจัยสถาบันและ
ประเมินผล ซึ่งทําการสํารวจใน 8 ประเด็น มีระดับ
คะแนนเต็ม 5 ดังนี้ ลักษณะงาน การยอบรับนับถือ 
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน นโยบาย
และการบริการ ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และความ
มั่นคงในการทํางาน ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ ปการศึกษา 
2552 อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42)  

- เอกสารหมายเลข 7.4.5 
บทสรุปสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของอาจารยและเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 
- เอกสารหมายเลข 7.4.6 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 

 
 
  

6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

มีการนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงประเด็นตางๆ ใหดีขึ้น 

- เอกสารอยูที่สํานักวิจัยสถาบันและประเมินผล  
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 6  3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะและมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ในปการศึกษา 2553 สํานักพิมพฯ จะจัดทําโครงการ Super Visor ในระดับพนักงาน และสงเสริมการทําวิจัยในงาน เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย – I7 (ระดับ) (KPI 7.5) 
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 

1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูล
ไวใชเพื่อการตัดสินใจภายในหนวยงาน เชน 
โปรแกรม MEIS (7.5.1) และ Time Attendance 
(2.1.6) โดยสํานักพิมพฯ ไดนําระบบฐานขอมูล
ดังกลาวมาเชื่อมโยงเพื่อใชประโยชนในการบริหาร
จัดการ 

- เอกสารหมายเลข 7.5.1 
ฐานขอมูล MEIS (Print-out ตัวอยาง) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.6 
เว็บไซตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://my.bu.ac.th/PortalJsp/MainPortal.jsp) 
Print-out 1  

 2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ มีการนําระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยมาใชเพื่อ
การตัดสินใจดานตางๆ ดังนี้ ฐานขอมูล MEIS (7.5.1) 
งบประมาณ (7.1.5) URSA และ Time Attendance 
(2.1.6) นอกจากนี้สํานักพิมพฯ ยังไดจัดทําฐานขอมูล
ของหนวยงาน ไดแก 
- ไฟล Assignment  
- ไฟลสตอกกระดาษ  
- ไฟลกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ   
- ไฟลการใชงบประมาณ  

- เอกสารหมายเลข 7.5.1 
ฐานขอมูล MEIS (Print-out ตัวอยาง) 
- เอกสารหมายเลข 7.5.2 
ตัวอยางฐานขอมูลของสํานักพิมพฯ  
(ขอดูไดในไฟล Server Drive R) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.6 
เว็บไซตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://my.bu.ac.th/PortalJsp/MainPortal.jsp) 
Print-out 1  
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.5 
รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตาม 
หมวดบัญชีของสํานักพิมพฯ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอแรก 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
สํานักพิมพฯ มีการประเมินประสิทธิภาพและ 
ความพึงพอใจของผูใชเกี่ยวกบัระบบฐานขอมูลของ
หนวยงานทุกปการศึกษา (7.5.3) และมีการรักษา
ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยการใส Login 
และ Password (1.1.1) กอนเขาถึงขอมูลสรุป
คาใชจายของทุกหนวยงานในเว็บไซตสํานักพิมพฯ 
รวมทั้งมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของ
ฐานขอมูลกลางของหนวยงานโดยการใหศูนย
คอมพิวเตอร Backup ขอมูลใน Server ของ
สํานักพิมพฯ ในทุกวันเสาร  

- เอกสารหมายเลข 7.5.3 
แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรและระบบฐานขอมูล
กลางของสํานักพิมพฯ ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 
2552 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
(http://bupress.bu.ac.th/login_service_sum.php) 
Print-out 8 

 
 
  

4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
ภายในหนวยงานทุกปการศึกษา 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 (หนา 95 - 105) 

 
 
  

5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4  
มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูลมาใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล เชน การ
อัพเดตขอมูลในไฟลการจัดเก็บเพลทใหมีความ
ทันสมัยและถูกตองมากขึ้น เปนตน 

- เอกสารหมายเลข 7.5.4 
เอกสารเปรียบเทียบการปรับปรุงฐานขอมูลเพลท  

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 5 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจและมีการประเมินประสิทธิภาพในการจัดทําระบบฐานขอมูล และมีระบบ
ปองกันความปลอดภัยของฐานขอมูล เชน การสแกนไวรัส การใสรหัสบุคลากรกอนใชคอมพิวเตอรทุกเครื่อง รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและความ  
พึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลและแจงใหผูเกี่ยวของรับทราบ เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สํานักพิมพฯ สนับสนุนใหสงบุคลากรเขารับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ที่เกี่ยวของกับภาระงานอยางสม่ําเสมอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหหนวยงานอื่นๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน – O13 (ระดับ) (KPI 7.6) 
 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน / 

หนวยงานอื่นๆ อยางโปรงใส ผานชองทาง
ตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต 
นิทรรศการ 

สํานักพิมพฯ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารของ 
สํานักพิมพฯ แกประชาชนอยางโปรงใส โดยผาน
ชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซตของสํานักพิมพฯ 
(1.1.1) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน BU 
Library Fair 2010 (7.6.1) และการเผยแพรความรู
ตางๆ ตามบอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ เชน  
บอกกลาวเลาเรื่องไทย (6.1.3) Knowledge in the 
Toilet (7.3.3) เปนตน  

- เอกสารหมายเลข 7.6.1 
รูปภาพการจัดนิทรรศการ BU Library Fair 2010 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
(http://bupress.bu.ac.th/) Print-out 9 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.3 
เอกสารบอกกลาวเลาเรื่องไทย 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.3.3 
เอกสาร Knowledge in the Toilet 

 2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน / หนวยงานอื่นๆ ผานชองทาง 
ที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วไป 
อยางนอย 3 ชองทาง 

สํานักพิมพฯ มีระบบการรับฟงความคิดเห็นผาน
ชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วไป  
รวม 4 ชองทาง ดังนี้ 
1. สายตรงผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ผานทาง
เว็บไซตของสํานักพิมพฯ (1.1.1) 

- เอกสารหมายเลข 7.6.2 
สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาและผูใชบริการ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/complain/) Print-out 3 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 2 

(ตอ) 
มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน / หนวยงานอื่นๆ ผานชองทาง 
ที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วไป 
อยางนอย 3 ชองทาง 

2. การสํารวจความคิดเห็น โดยแจกแบบสอบถาม
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 3 กลุม คือ 
 2.1 บุคลากร (6.1.7) 
 2.2 นักศึกษา (6.1.7) 
 2.3 ผูใชบริการภายนอก (7.1.7) 
3. การรับฟงความคิดเห็นผานสื่อบุคคลและโทรศัพท 
4. กลองรับฟงความคิดเห็น (7.6.2) 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 
   - เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 8) 
ประจําปการศึกษา 2552 หนา 89 - 90 
   - เรื่อง การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 
ตอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตโดย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 6) ประจําป
การศึกษา 2552 หนา 91 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.7 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
ภายนอก 

 3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชน / 
หนวยงานอื่นๆ ไปประกอบการบริหารงาน 
โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปแบบ 

มีการนําความคิดเห็นของผูใชบริการไปประกอบการ
บริหารงาน เชน  
1. การปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยการประสานงาน
กับฝายอาคารสถานที่ใหมาติดตั้งเครื่องดูดอากาศที่ 
หองถายเอกสาร อาคาร 5  
2. การรวมแบบฟอรมขอใชบริการถายเอกสารและ
ผลิตสิ่งพิมพเปนแบบฟอรมเดียวกัน  

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 
   - เรื่อง สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 8) 
ประจําปการศึกษา 2552 หนา 48 - 58 
   - เรื่อง สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตโดย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 6) ประจําป
การศึกษา 2552 หนา 59 - 63 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน / 
หนวยงานอื่นๆ  ทั้งที่เปนทางการและ 
ไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน  
จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

สํานักพิมพฯ มีผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีการพิมพ 
เปนที่ปรึกษาของสํานักพิมพฯ ไดแก รศ.ดร.อรัญ 
หาญสืบสาย หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพถาย
และการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ ผศ.สุรวธุ กิจกุศล เปน
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย โดยไดมีการปรึกษาดาน
การบริหารจัดการและเทคโนโลยีการพิมพใหมๆ และ
ดานกฎหมายลิขสิทธิ์อยางสม่ําเสมอ 

- สัมภาษณ ผอ.สนพ. 

 5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน / หนวยงาน
อื่นๆ 

ภาคประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสํานักพิมพฯ ไดจากการเผยแพร 
ผลการดําเนินงานผานเว็บไซตสํานักพิมพฯ 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/) Print-out 10 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 5 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีที่ปรึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ในปการศึกษา 2553 สํานักพิมพฯ จะเชิญบุคคลภายนอกมาเปนที่ปรึกษาใหแกสํานักพิมพฯ มากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 7.7  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา – P17 (ระดับ) (KPI 7.8) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

  
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผูผูบริหาร
หนวยงาน และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของหนวยงาน รวมเปนคณะกรรมการ 
หรือคณะทํางานโดยผูบริหารหนวยงาน 
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

สํานักพิมพฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง (6.1.7)  ทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบดูแลกลไกการบริหาร
ความเสี่ยงใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงของหนวยงานได เพื่อทําหนาที่ติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในระดับ
หนวยงาน 

- เอกสารหมายเลข 7.7.1 
รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 หนา 132 

 2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่ 
สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ  
ไดทําการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน ในดาน
ตางๆ โดยจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ง และ 
มีมาตรการจัดการความเสี่ยง      

- เอกสารหมายเลข 7.7.1 
รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- เอกสารหมายเลข 7.7.2 
แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ 
การวางระบบควบคุมภายใน (ฉบับแกไข) ของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดย 

แผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู  
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดาน
การบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

ในปการศึกษา 2552 สํานักพิมพฯ มีการจัดทํา 
แผนบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน (2.1.7) 
โดยมาตรการในการสรางความรูความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับ (2.1.4-2.1.5)  

- เอกสารหมายเลข 7.7.2 
แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ 
การวางระบบควบคุมภายใน (ฉบับแกไข) ของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.4  
บันทึกภายในเรื่องการถายทอดความรูและ
ประสบการณ (KM) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.5  
รายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (ครั้งที่ 2/2552 หนา 7) 

 
 
  

4 มีการดําเนินการตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

สํานักพิมพฯ มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง เชน การจัดทําโปรแกรมการคิดราคาสิ่งพิมพ
เบื้องตน การขอความรวมมือจากศูนยคอมพิวเตอร
ในการอัพเดท Server และติดตั้งโปรแกรมไวรัส  
 

- เอกสารหมายเลข 7.7.2 
แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ 
การวางระบบควบคุมภายใน (ฉบับแกไข) ของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 
- เอกสารหมายเลข 7.7.3 
ตัวอยางโปรแกรมคิดราคาสิ่งพิมพเบื้องตน  
(ขอดูไดในไฟล Server Drive R) 

 
 
  

5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

สํานักพิมพฯ ไดทําการสรุปผลการดําเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยในระดับ
สํานักพิมพฯ มีการติดตามการดําเนินงาน 
ปการศึกษาละ 2 ครั้ง และทํารายงานนําเสนอตอ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

- เอกสารหมายเลข 7.7.1 
รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการนําขอมูลเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน แจงใหบุคลากรรับทราบเพื่อใหเกิดการรับรูและเขาใจ และสามารถหา
วิธีปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 เผยแพรแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ ใหเปนที่แพรหลายในบอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบและรวมมือในการปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี  
 สํานักพิมพฯ มีการใหความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรทุกระดับ โดยสอดแทรกเขาไปในการประชุมตางๆ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับหนวยงานสูระดับบุคคล – O15 (ระดับ) (KPI 7.9) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน  

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ 

ในการประเมินผลภายในหนวยงาน   
สํานักพิมพฯ มีการนําตัวบงชี้มาเปนแนวทาง 
ในการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
จํานวน 36 ตัวบงชี้ 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.5 
แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 

 2 มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน   สํานักพิมพฯ มีแผนงานการประเมินผลภายในตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการแจงในที่ประชุมคณบดี 
คณบดีเดือนตุลาคม 2552 และการประชุมสายบริหาร 
ครั้งที่ 3/2553 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.8 
รายงานการประชุมคณบดีเดือนตุลาคม 2552 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.9 
รายงานสรุปผลการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ 
ของแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2552 
(ครั้งที่ 2) ของหนวยงานสายบริหารทั้งหมด 

 3 มีการกําหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายตาม
พันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน   

สํานักพิมพฯ มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย 
ตามพันธกิจและกลยุทธของหนวยงานประจําป 2552 
จํานวน 36 ตัวบงชี้ 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.5 
แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5 - 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน
ในระดับแผนกโดยกําหนดเปาประสงคของ
แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค 
และประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน   

สํานักพิมพฯ มีการจัดทํา Strategy Map  
ซึ่งครอบคลุมการกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของหนวยงาน 

- เอกสารหมายเลข 7.8.1 
Strategy Map สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 
 

5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา 
ในระดับแผนก 

สํานักพิมพฯ มีการยืนยันวิสัยทัศนและกลยุทธ 
ของหนวยงานปรากฏในแผนพัฒนาสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2551 - 2555 และ
เผยแพรผานบอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ 
และเว็บไซตสํานักพิมพฯ  

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/about.html) Print-out 1 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.5 
แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.6  
ตัวอยางบอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ  
(ดูไดที่บริเวณบันได) 

 
 
  

6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
ของผูบริหารระดับตางๆ 

สํานักพิมพฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบงชี้และเปาหมายในการประชุมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

- เอกสารหมายเลข 7.8.2 
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(QA) 

 
 
  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 

สํานักพิมพฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามคํารับรอง โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน 
ปฏิบัติงานประจําปของสายบริหาร 

- เอกสารหมายเลข 7.8.3  
คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
สายบริหาร 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงาน

ของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ 

สํานักพิมพฯ มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สรางแรงจูงใจ โดยการนําผลดําเนินงานตามตัวบงชี้
และเปาหมายที่มีผูรับผิดชอบแยกตามหัวขอมาเปน
สวนประกอบในการพิจารณาประเมินผลงานบุคลากร
ประจําป   

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.7 
แบบพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากร  
สายสนับสนุนวิชาการ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 8 ระดับ 8 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 

 1. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานของผูบริหารไปเชี่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
   2. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจําปอยางสม่ําเสมอ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรแตงตั้งผูรับผิดชอบในการติดตามการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อการประเมินปญหาอุปสรรคและสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงแผนไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (KPI 5.11 สมศ.) 
เกณฑการประเมิน 

 
 

ผลการดําเนินงาน 

 บุคลากรของสํานักพิมพฯ ที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพในประเทศ ในปการศึกษา 2552 จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ
บุคลากรในสํานักพิมพฯ 
  
รายการหลักฐาน 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 หนา 5 – 12 
  

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

≥ 95 100 3 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 ผูบริหารสํานักพิมพฯ สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาทักษะดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยการจัดสงบุคลากรเขารวมการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อเปนการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเปนประจําทุกป 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ประเมินความตองการพัฒนาทักษะของบุคลากร (Training Need) เปนประจําทุกป 
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 44 45 – 69 ≥ 70 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
    ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
ตัวบงชี้ที่ 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ – P18 (ระดับ)  
                               (KPI 8.1) 
 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของหนวยงาน ใหเปนไปตาม
เปาหมาย 

สํานักพิมพฯ มีแผนกลยุทธทางการเงิน โดยตั้งเปน
งบประมาณประจําป (8.1.1) ที่สอดคลองกับแผนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน (1.1.6)  

- เอกสารหมายเลข 8.1.1 
งบประมาณสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2552 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552  
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน 
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

สํานักพิมพฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อใชบริหารงานของหนวยงาน 
ในรอบปการศึกษา 2552 ใหเปนไปตามแผนการ 
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ (8.1.2) โปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได โดยมหีนวยตรวจสอบภายใน
ติดตามการใชงบประมาณ (7.1.2) 

- เอกสารหมายเลข 8.1.2 
รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับคาใชจายจริง 
ประจําปการศึกษา 2552 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.2 
รายงานการตรวจสอบเงินสดยอย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
5 - 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่

ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินซึ่งผูบริหาร
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห 
สถานะทางการเงิน เชน รายงานแสดงรายละเอียด
งบประมาณป 2552 (7.1.5) คงเหลือ และฐานขอมูล
ดานการใชงบประมาณ (8.1.3) 

- เอกสารหมายเลข 8.1.3 
ตัวอยางฐานขอมูลดานการใชงบประมาณ  
(ขอดูไดในไฟล Server Drive R) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.5 
รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตามหมวด
บัญชีของสํานักพิมพฯ 

 
 

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  
โดยสรุปคาใชจายและแจงใหทุกหนวยงานทราบ 
ทุกสิ้นเดือน (8.1.4) รวมทั้งมีการสงรายงานทาง 
การเงินของสํานักพิมพฯ ใหผูบริหารในสายงาน
รับทราบทุกเดือน (7.1.4)  

- เอกสารหมายเลข 8.1.4 
แฟม Profit Center: ปริมาณงาน 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.4 
รายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ 

 
 
  

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงาน 
อยางตอเนื่อง 

มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ 
ความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

- เอกสารหมายเลข 8.1.2 
รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับคาใชจายจริง 
ประจําปการศึกษา 2552 
  

 
 
  

6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

มีผูบริหารของหนวยงานทําหนาที่ในการติดตาม 
และตรวจสอบการใชงบประมาณของหนวยงานใหมี
ความถูกตองและโปรงใส (7.1.4) รวมทั้งมีแผนก
งบประมาณและแผนกตรวจสอบกิจการ (7.1.3)  
ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.3 
เอกสารขอเขาตรวจสอบงานของสํานักพิมพฯ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.4 
รายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงิน
ใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสินใจ 

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใชในการวางแผนการตัดสินใจ 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.5 
รายงานสรุปการใชจายงบประมาณแยกตามหมวด
บัญชีของสํานักพิมพฯ 
- สัมภาษณ ผอ.สนพ. 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยมีหนวยงานตรวจสอบภายในของสถาบันทําหนาที่ในการตรวจสอบติดตามการใชเงินใหถูกตอง เปนระบบและใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนกับหนวยงาน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ จะมีการปรับปรุงระบบการบริหารการเงินตามขอเสนอแนะของแผนกตรวจสอบกิจการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ มีความถูกตอง และ
โปรงใสมากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี 
 มีระบบการบันทึกขอมูลเบิกพัสดุ และการลงบันทึกคาใชจายในการซื้อวัสดุ อุปกรณครุภัณฑตางๆ โดยโปรแกรม Excel ที่สํานักพิมพฯ จัดทําขึ้นเอง 
และมีผูรับผิดชอบเพื่อใหผูบริหารหนวยงานสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณไดอยางสะดวกรวดเร็ว  
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ตัวบงชี้ที่ 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน – P19 (ระดับ) (KPI 8.2) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการ 

การใชทรัพยากรของหนวยงาน 
สํานักพิมพฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
ความตองการการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
ประกอบดวยผูบริหารหนวยงานและอาจารยทุกทาน 

- เอกสารหมายเลข 8.2.1 
บันทึกภายในเรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของ
สํานักพิมพฯ 

 2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของหนวยงาน 

มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
ของหนวยงาน โดยการประเมินผลประสิทธิภาพ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรและระบบ
ฐานขอมูลกลางของสํานักพิมพฯ ครั้งที่ 3 ประจําป
การศึกษา 2552 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2552 หนา 95 - 105 

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย  4  ขอแรก 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ

หนวยงานอื่นในหนวยงาน 
มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น 
ในสถาบัน ไดแก 
1. มีการใหบริการทํา e-Paper (8.2.2) 
2. การใหบริการ Save ตนฉบับสิ่งพิมพใหแก
คณาจารยในมหาวิทยาลัย (8.2.2) 
3. การใหบริการชําระคาผลิตสิ่งพิมพผานเครื่อง  
Pre-paid ใหแกนักศึกษาและอาจารย (8.2.3) 
4. การใชทรัพยากรบุคคลรวมกับสํานักวิชาการ 
โดยการจัดสรรเจาหนาที่พิมพดีดในการพิมพขอสอบ 
ทุกประเภท (8.2.4) 
5. การใชเอกสารรวมกับหนวยงานอื่น เชน 
แบบฟอรมแผนกจัดเลี้ยง แบบฟอรมการขอใชบริการ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โดยการปริ้นเอกสารจาก 
Form Center (2.1.6) 
6. การใหบริการสงโทรสารแกอาจารยหองขอสอบ 
(8.2.5) 
7. การใหบริการอัดรูปแกบุคลากร (8.2.6) 
8. มีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น เชน 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1.1.1) 
(http://bupress.bu.ac.th) 

- เอกสารหมายเลข 8.2.2 
แบบฟอรมการขอสแกนสิ่งพิมพเพื่อทํา e-Paper 
และการขอ Save ตนฉบับสิ่งพิมพ 
- เอกสารหมายเลข 8.2.3 
แบบฟอรมขอผลิตสิ่งพิมพ (งานสวนตัวชําระเงิน) 
โดยหักเงินจากบัตร Smart Card  
- เอกสารหมายเลข 8.2.4 
บันทึกภายในเรื่อง ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่
พิมพดีด 
- เอกสารหมายเลข 8.2.5 
แบบฟอรมขอใชเครื่องโทรสาร 
- เอกสารหมายเลข 8.2.6 
f-list ใหบริการอัดรูป และสรุปคาใชจายจากการ
ใหบริการอัดรูป 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th) Print-out 9 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.1.6 
เว็บไซตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
(http://www.bu.ac.th/th/formcenter/) Print-out 4 

 
 

4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นนอกสถาบัน 

มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น 
นอกสถาบัน อาทิ การรับจางพิมพงานใหกับ
หนวยงานภายนอกที่มาวาจางในชวงเวลาทีว่างจาก
งานประจํา 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการ
ใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นอาทิ 
1. การใหบริการชําระคาผลิตสิ่งพิมพผานเครื่อง  
Pre-paid ใหแกนักศึกษาและอาจารย เพื่อเปนการ
ชวยมหาวิทยาลัยประหยัดคาใชจายในการออก
ใบเสร็จรับเงิน (8.2.3) 
2. การสงอีเมลขอรับบริจาคกระดาษรียูสจาก
หนวยงานอื่น (8.2.7) 
3. การปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศในชวงพักกลางวัน 
4. หองขอสอบมีการใชโทรสารรวมกับสํานักพิมพฯ 

- เอกสารหมายเลข 8.2.3 
แบบฟอรมขอผลิตสิ่งพิมพ (งานสวนตัวชําระเงิน) 
โดยหักเงินจากบัตร Smart Card 
- เอกสารหมายเลข 8.2.7 
f-list ขอกระดาษรียูส และขอบคุณผูบริจาค
กระดาษรียูส 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 

 สํานักพิมพฯ มีการดําเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ดวยการใชทรัพยากรรวมกันภายในมหาวิทยาลัย 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี  
 สํานักพิมพฯ ไดดําเนินการเพื่อชวยมหาวิทยาลัยประหยัดพลังงาน โดยปดไฟและเครื่องปรับอากาศในสํานักงานในชวงเวลาพัก รวมทั้งมีการรณรงค
ใหใชกระดาษ 2 หนาในหนวยงานและในสถาบันอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 
ตัวบงชี้ที่ 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา – P20 (ระดับ) (KPI 9.1) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ 
การพัฒนาของสถาบัน 

สํานักพิมพฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มุงสรางวัฒนธรรมคุณภาพโดย
บุคลากรมีสวนรวม ดังนี้ 
1. มีแผนยุทธศาสตรดานการประกันคุณภาพที่ 
มุงสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร และสราง
ความเชื่อมั่นแกสาธารณชน ซึ่งอยูในแผนกลยุทธ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552 
(1.1.5) 
2. มีแผนปฏิบัติงานในดานประกนัคุณภาพของ 
หนวยงาน (1.1.6) 
3. การประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วาดวยการประกันคุณภาพภายใน พุทธศักราช 2548 
(7.1.8) 

- เอกสารหมายเลข 9.1.1 
คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 83/2552 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.5 
แผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปการศึกษา 2552 (Action Plan) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8 
เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
(http://qa.bu.ac.th/buqa/index.php/2009-05-30-
09-06-19) Print-out 2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 

(ตอ) 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ 
การพัฒนาของสถาบัน 

4. มีคณะกรรมการหลายระดับเพื่อพัฒนาและ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ไดแก 
 4.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน (9.1.1) 
 4.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (7.4.4) 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.4.4 
คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 96/2553 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบาย และผูบริหารสูงสุดของ 
หนวยงานภายใตการมีสวนรวมจากภาคี 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

มีการกําหนดนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสถาบัน (7.1.8) 
และผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสําคัญโดย 
มีการจัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
การศึกษา 2552 (1.1.6) โดยไดรับความรวมมือจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในหนวยงานและภายนอก
หนวยงาน คือ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.6 
แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8 
เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
(http://qa.bu.ac.th/buqa/index.php/2009-05-30-
09-06-19) Print-out 2 
 

 3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ
คุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ในปการศึกษา 2552 สํานักพิมพฯ มีผลการ
ดําเนินงานดานการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และ
เกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับเกณฑการประเมินตาม
มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. ดังนี้ 
1. สํานักประกันคุณภาพการศึกษามีการวิเคราะห 
และจัดประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินใหหนวยงาน
ไดรับทราบและมีความเขาใจตรงกัน (6.1.7) 
2. มีการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ในระดับสถาบัน
(9.1.2) และหนวยงานเพื่อนําไปใชในการกําหนด
แผนปฏิบัติงาน (9.1.3) 

- เอกสารหมายเลข 9.1.2 
ตารางสรุปเปาหมายของตัวบงชี้ตามเกณฑ สกอ. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2550 - 2551 - 
2552 
- เอกสารหมายเลข 9.1.3 
ตารางสรุปเปาหมายของตัวบงชี้ตามเกณฑ สกอ. 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2552 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพประจําป 2552 หนา 6 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
ที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  
(อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

สํานักพิมพฯ มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ  
การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
อยางตอเนื่อง (SAR 1 - SAR 9) (9.1.4) ตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(7.1.8) 

- เอกสารหมายเลข 9.1.4 
SAR 1 - SAR 9 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8 
เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
(http://qa.bu.ac.th/buqa/index.php/2009-05-30-
08-44-52/2009-05-30-08-46-58) Print-out 3 

 
 
  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 สํานักพิมพฯ มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
เชน การกําหนดใหหัวหนาแผนกบรรณาธิกร  
เปนผูรับผิดชอบระบบขอมูลสารสนเทศทางการเงิน
อยางเปนระบบ การประเมินความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ครั้งที่ 2 ประจําป
การศึกษา 2552 (6.1.7) และการนําเอกสาร  
“บอกกลาวเลาเรื่องไทย” เผยแพรผานเว็บไซตของ
สํานักพิมพฯ (1.1.1) 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(http://bupress.bu.ac.th/kmc.htm) Print-out 10 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําป 2552 หนา 106 - 112 

 
 
  

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา 
คณะ และสถาบัน 

สํานักพิมพฯ มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก 
1. เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1.1.1) 
2. เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษาใหความรู
ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ แนะนําการเขียน 
SAR และการเชื่อมตอกับเว็บไซตขององคกรดาน 
การประกันคุณภาพนอกมหาวิทยาลัย (7.1.8) 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/sar.htm) Print-out 4 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8 
เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
(http://qa.bu.ac.th/buqa/) Print-out 1 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

สํานักพิมพฯ มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน ดังนี้ 
1. มีการแตงตั้งผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของ
หนวยงานจากหนวยงานอื่น (7.4.4) 
2. มีการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการวิเคราะห
ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพของหนวยงาน (6.1.7) 
3. มีเว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เชื่อมโยงกับเครือขายของเวบ็ไซตองคกรดานประกัน
คุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย (7.1.8) 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําป 2552 หนา 6 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8 
เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
(http://qa.bu.ac.th/buqa/) Print-out 1 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.4.4 
คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 96/2553 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 3 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 

 สํานักพิมพฯ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 จัดใหบุคลากรไปศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพภายนอกหนวยงาน หรือรวมงาน BUQA Day เปนตน 
 
 
 
 



 

 70

ตัวบงชี้ที่ 9.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน – O16 (ระดับ) (KPI 9.3) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน  

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

สํานักพิมพฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในหนวยงานอยางตอเนื่อง 
(9.1.4) เชน 
1. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพทั้งใน
รูปแบบการเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
หนวยงานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
(7.4.4, 9.1.1) 
2. มีการดําเนินการประกันคุณภาพในระดับ
หนวยงานอยางตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2544 
(SAR 1 - SAR 9) (9.1.4) 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.4.4 
คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 96/2553 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.1.1 
คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 83/2552 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.1.4 
SAR 1 - SAR 9 

  2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน
โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของหนวยงาน  

สํานักพิมพฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจของหนวยงานตาม
คูมือการประเมินคุณภาพภายใน (การเขียน SAR 
ฉบับที่ 6) (7.1.8) 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.1.8 
เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
(http://qa.bu.ac.th/buqa/download/QA005/QA0
05_full.pdf) Print-out 4 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

สํานักพิมพฯ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ (9.2.1) เชน  
1. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
หนวยงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤษภาคม
ของทุกปการศึกษา (9.1.4) 
2. เผยแพรรายงานการประเมินตนและรายงาน
ประจําปใหแกหนวยงานภายนอกและผูสนใจผานทาง
เว็บไซตสํานักพิมพฯ ภายใน 1 เดือนหลังจากไดรับ
ผลการประเมิน (1.1.1) 

- เอกสารหมายเลข 9.2.1 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/sar.htm) Print-out 4 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.1.4 
SAR 1 - SAR 9 

 
 
  

4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน 
อยางตอเนื่อง 

สํานักพิมพฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในมา
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังที่
ปรากฏใน SAR 1 - 8 นอกจากนี้สํานักพิมพฯ มีการ
จัดทําโครงการการถายทอดความรูและประสบการณ 
(KM) และเผยแพรทางเว็บไซตสํานักพิมพฯ (1.1.1) 
มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรและระบบฐานขอมูลกลาง
ของสํานักพิมพฯ ครั้งที่ 3/2552 และความพึงพอใจ
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ครั้งที่ 2/2552 
(6.1.7) 

- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1 
เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/kma.htm) Print-out 7 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําป 2552 (หนา 106 - 112) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่ 
หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา 
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 

สํานักพิมพฯ มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่
พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
 1. สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา  
(ฉบับแรกประจําปการศึกษา 2544 - ปปจจุบัน  
ป 2552  รวม 9 ฉบับ) จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูล
สถิติของหนวยงานตางๆ เชน ปริมาณการพิมพตํารา 
และเอกสารประกอบการสอนของคณะวิชา ปริมาณ
การใชกระดาษ การใชบริการถายเอกสาร ตลอดจน
คาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพของทุกหนวยงาน    
เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะห 
การใชทรัพยากรและจัดทํางบประมาณ ตลอดจน 
เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักพิมพฯ   
 2. เอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย”  
รายสามเดือน (ฉบับแรกเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 
2551 - ฉบับเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2553 
ปจจุบัน รวม 10 ฉบับ) เปนสิ่งพิมพที่จัดทําขึ้นเพื่อ
เผยแพรวันสําคัญทางพุทธศาสนาและเกร็ดความรู
ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย แตเดิมใชวธิีการผลิต
และเผยแพรเฉพาะภายในสํานักพิมพฯ โดยการติด 
ที่บอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ ทั้งสอง 
วิทยาเขต ตอมาคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2551 ใหขอเสนอแนะวา ควรเพิ่ม 

- เอกสารหมายเลข 9.2.2 
คูมือวธิีปฏิบัติงาน 
- เอกสารหมายเลข 9.2.3 
คูมือวธิีการใชเครื่อง 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.3 
เอกสารบอกกลาวเลาเรื่องไทย 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 6.1.7 
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําป 2552 
- อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.3.3 
เอกสาร Knowledge in the Toilet 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

5 
(ตอ) 

มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่ 
หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา 
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 

การเผยแพรในวงกวางเพื่อใหเปนประโยชนแก 
คนภายนอก คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักพิมพฯ จึงนําขึ้นเผยแพรเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเว็บไซตสํานักพิมพฯ อีกชองทางหนึ่ง  
ในหัวขอวา “การจัดการความรู KM” 
 3. เอกสารขาว “ความรูอยูในหองสุขา 
Knowledge in the Toilet) รายเดือน (ฉบับแรก
เดือนมิถุนายน 2552 - ฉบับปจจุบัน เดือนมีนาคม - 
เดือนเมษายน 2553 รวม 9 ฉบับ) เปนเอกสาร 
ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรความรูดานสุขภาพอนามัย 
อาหาร และความรูทั่วไป เหมาะสําหรับผูอาน 
วัยทํางาน ติดเผยแพรในหองสุขาทั้งหญิงและชายที่
อาคารสํานักพิมพฯ เมื่อครบเดือน ผูจัดทําจะนํามา
รวมเย็บเลมเพื่อเวียนใหบุคลากรภายในไดอาน 
และลงนามรับทราบอีกครั้ง เนื่องจากบุคลากรที่อยู
วิทยาเขตกลวยน้ําไท ไมมีโอกาสไดรับทราบขอมูลที่
เปนประโยชนเหลานี้ ปจจุบันไดนําขึ้นเผยแพรเพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวบ็ไซตสํานักพิมพฯ  
อีกชองทางหนึ่ง ในหัวขอวา “การจัดการความรู KM” 
 4. คูมือวิธีปฏิบัติงาน รายป (ฉบับแรกป
การศึกษา 2544 - 2552 ปจจุบัน รวม 9 ฉบับ)  
จัดทําขึ้นเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตอาจารย 
เจาหนาที่ และพนักงาน ทั้งแผนกบรรณาธิกรและ  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

 
  

5 
(ตอ) 

มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่ 
หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา 
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 

แผนกผลิตและการตลาด เปนประโยชนและสามารถ
ใชไดจริงในกรณีที่ผูรับผิดชอบไมอยูหรือตองมี
ผูปฏิบัติงานแทน โดยการบันทึกขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานแตละประเภท เชน งานสารบรรณ  งาน
ประสานการผลิตตําราเรียน เปนตน 
 5. คูมือวิธีการใชเครื่อง รายป (ฉบับแรกป
การศึกษา 2549 - 2552 ปจจุบัน รวม 4 ฉบับ) จัดทํา
ขึ้นเพื่อเปนการบันทึกขั้นตอนวิธีการใชเครื่องพิมพ
และอุปกรณในการผลิตสิ่งพิมพแตละประเภท ซึ่งมี
วิธีการใชที่แตกตางกัน การเขียนคูมือเลมนี้ จัดทําขึ้น
โดยใหผูรับผิดชอบแตละคนเขียนขึ้นทีละขั้นตอนเริ่ม
ตั้งแตวิธีการเปดเครื่อง-ปดเครื่อง ซึ่งเปนประโยชน
และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับบุคลากร 
ทุกระดับ โดยเฉพาะเครื่องจักรกลทางการผลิต
สิ่งพิมพ ซึ่งจะมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่อง เมื่อมีคูมือนี้
ยอมเปนประโยชนและสามารถใชไดจริงในกรณีที่
ผูรับผิดชอบไมอยูหรือจําเปนตองหาผูปฏิบัติงาน
ทดแทนไดทันที  

 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 5 ระดับ 5 3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 รวบรวมเอกสารตางๆ ที่เปนนวัตกรรมของสํานักพิมพฯ ขึ้นเผยแพรในเว็บไซต 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี 
 สํานักพิมพฯ มีการคิดริเริ่มสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอ โดยมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามมาตรฐาน 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
ตามมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

       
บันทึกคะแนนและผลการประเมินตนเอง 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน 

บรรลุเปาหมาย คะแนนที่ได 

1. ปรัชญา ปณิธาน  
   วัตถุประสงค และแผน  
   ดําเนินการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 
 กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด 
 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
 – P1 (ระดับ)  (KPI 1.1) 

 

3 

1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่ 
 กําหนด – O1  (KPI 1.2)   

 
3 

2. การเรียนการสอน 2.1  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ 
 คณาจารย – P5 (ระดับ) (KPI 2.7)  

3 

6. การทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม – P12 
      (ระดับ) (KPI 6.1)  

3 

6.2  จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
 ศิลปะและวัฒนธรรม (KPI 4.1 สมศ.) 

 
3 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน 

บรรลุเปาหมาย คะแนนที่ได 
7. การบริหารและ 
   การจัดการ 

7.1  คณะกรรมการระดับหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
 จัดการและสามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล  

  – P13 (ขอ ) (KPI 7.1) 
 

3 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน – P14  
 (ระดับ) (KPI 7.2) 

 
3 

7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู – P15 (ระดับ) (KPI 7.3)  3 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
 รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ – P16 (ระดับ)  
 (KPI 7.4) 

 
3 

7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน  
 และการวิจัย – I7 (ระดับ) (KPI 7.5) 

 
3 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหหนวยงานอื่นๆ เขามามี 
 สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน – O13 (ระดับ) (KPI 7.6) 

 
3 

7.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 
 การศึกษา – P17 (ระดับ) (KPI 7.8) 

 
3 

7.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
 หนวยงานสูระดับบุคคล – O15 (ระดับ) (KPI 7.9) 

 
3 

7.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
 และทักษะวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (KPI 5.11 สมศ.)  

3 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน 

บรรลุเปาหมาย คะแนนที่ได 
8. การเงินและงบประมาณ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  

 การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 – P18 (ระดับ) (KPI 8.1) 

 3 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภานนอกหนวยงานรวมกัน 
 –  P19 (ระดับ) (KPI 8.2) 

 3 

9. ระบบและกลไกการ 
   ประกันคุณภาพ 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
 กระบวนการบริหารการศึกษา – P20 (ระดับ) (KPI 9.1) 

 3 

9.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 – O16 (ระดับ) (KPI 9.3) 

 3 

รวม – 18 ตัวบงชี้ 54 

คาเฉล ี่ยรวมทุกตัวบงชี้ทุกองคประกอบ   
54 = 3.00
18

 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก 

 
โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

≤1.50  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51–2.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01–2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี 
2.51–3.00 การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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สวนที่  4 
สรุปผลการประเมิน 
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สรุปผลการประเมิน 
  
 5.1 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบ  
 ผลการประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพสําหรับหนวยงานสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพจากภายใน 9 องคประกอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานการประเมินคุณภาพจากภายนอก 7 มาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  จํานวน 19 ตัวบงชี้ คิดเปนคะแนน
เฉลี่ยทุกองคประกอบ 3 คะแนน ดังนี้ 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนดําเนินงาน  จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
 บุคลากรของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความเขาใจในปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และ
พันธกิจของสํานักพิมพฯ อยางชัดเจนตลอดจนใหความรวมมือในการดําเนินงานตามภารกิจอยาง
ครบถวน นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานและความสําเร็จของแผนในที่ประชุม
อยางตอเนื่อง และไดปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อใหตัวบงชี้บรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว ตลอดจน
เพื่อใหแผนของสํานักพิมพฯ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย          
จึงสามารถบรรลุผลตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานจํานวนทั้งสิ้น 36 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 100 ผลการ
ประเมินเฉล่ียไดคะแนน 3 คะแนน 
 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  จํานวน 1 ตัวบงชี้ 
 บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยของมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการเผยแพรและ   
ย้ําเตือนในการปฏิบัติตนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล พุทธศักราช 
2550 เพื่อใหบุคลากรตระหนักในการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง เหมาะสม ผลการประเมินไดคะแนน       
3 คะแนน 
 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
 บุคลากรของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหความรวมมือและใหความสําคัญตอกิจกรรม   
ในการสรางเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   
โดยในปการศึกษา 2552 บุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรมรวม 28 กิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําและ
เผยแพรเอกสารจดหมายขาว “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” รายสามเดือน อยางตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา 
2551 รวมถึงปจจุบัน จํานวน 10 ฉบับ ซึ่งนับเปนนวัตกรรมที่สํานักพิมพฯ มีความภาคภูมิใจที่มีสวนรวม
อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทยดังกลาว ผลการประเมินเฉล่ียไดคะแนน 3 คะแนน 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  จํานวน 9 ตัวบงชี้ 
 ผูบริหารและบุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนใหความรวมมือและมีความขยันขันแข็งในการ
ปฏิบัติงานทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
หนวยงาน มุงเนนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ จึงกอใหเกิดนวัตกรรมดาน KM ในการ
เผยแพรความรูและเทคนิคในการทํางานของบุคลากรภายใน เชน การตัดนามบัตร และ KM เพื่อเผยแพร
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ความรูในงานใหเปนประโยชนแกคนทั้งองคกร เชน คําที่มักสะกดผิด เปนตน ประการสําคัญคือ การให
ความสําคัญตอการเผยแพรและประชาสัมพันธผานอีเมลและบนเว็บไซตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคลากร
ทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางทั่วถึง สําหรับระบบการบริหารความเสี่ยงและการนําฐานขอมูล
เพื่อการตัดสินใจ สํานักพิมพฯ มีการมอบหมายบุคลากรในการรับผิดชอบดําเนินการตามแผนและ
ประเมินผลตามแผนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ รวม 9 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินเฉล่ียไดคะแนน 3 
คะแนน 
 
องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ  จํานวน 2 ตัวบงชี้ 
 สํานักพิมพฯ มีการบันทึกคาใชจายและการเบิกใชพัสดุโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศจากสวนกลาง 
(โปรแกรม MEIS) เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณของสํานักพิมพฯ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ 
ยังสนับสนุนใหบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องของการประหยัดทรัพยากรไฟฟา น้ํา และกระดาษอยาง
ตอเนื่องตลอดมาโดยการปดไฟฟาแสงสวางและเครื่องปรับอากาศในชวงพักกลางวัน ผลการประเมิน
เฉลี่ยไดคะแนน 3 คะแนน  
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 2 ตัวบงชี้   
 สํานักพิมพฯ มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการทําประกันคุณภาพมากมาย เชน การสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป การจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติงาน และคูมือวิธีการใชเครื่อง เปนตน มีผลการประเมินเฉล่ีย
ไดคะแนน 3 คะแนน  
 
 5.2 สรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

 มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
ประกอบดวยมาตรฐานใน 4 ดาน ดังนี ้
1. ดานกายภาพ 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนหนวยงานในสังกัดสายบริหาร มีอาคารสํานักพิมพฯ ต้ัง

เปนเอกเทศ ณ วิทยาเขตรังสิต มีการบริหารจัดการภายใตสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและให
ความสะดวก ปลอดภัย แกผูปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรในสํานักพิมพฯ มีการทํางานอยางมีความสุข 
พรอมคิดสรางสรรคเพื่อองคกรตอไป  

2. ดานวิชาการ 
 สํานักพิมพฯ มีสวนรวมในการสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพเพื่อประกอบการเรียนการสอนและการ
ดําเนินงาน ของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ ยังเปนหนวยงานหลักในการ
สนับสนุนการพิมพขอสอบทุกประเภททุกชั้นป ทั้งวิทยาเขตกลวยน้ําไทและวิทยาเขตรังสิต โดยบุคลากร
ของสํานักพิมพฯ ทุกคนยึดถือหลักจรรยาบรรณในการรักษาความลับของขอสอบเปนสําคัญ 

3. ดานการเงนิ 
สํานักพิมพฯ มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปโดยการวิเคราะหจากทรัพยากรที่ใชไป       

ในแตละปมารวบรวมเพื่อนํามาจัดต้ังงบประมาณในปตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหการใชเงินเปนไปตามแผน 
การเงินและงบประมาณที่วางไวอยางมีระบบ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอการตรวจสอบภายใน      
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการตรวจสอบใหเกิดความถูกตอง โปรงใส   
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4. ดานการบริหารจัดการ 
สํานักพิมพฯ เนนการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม     

ในการวางแผน เสนอแนะ และปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
ตลอดจนมีการนําระบบการจัดการความรูในองคกรมาใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงาน
อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 
ประกอบดวยมาตรฐานใน 4 ดาน ดังนี ้
1. ดานการผลิตบัณฑิต 

 สํานักพิมพฯ เปนหนวยงานสนับสนุนในการผลิตสิ่งพิมพทั้งตําราเรียน เอกสารประกอบการสอน 
และเอกสารคําสอน เพื่อใชในการเรียนการสอนภายในสถาบัน ตลอดจนใหความสนับสนุนการผลิตผลงาน
วิชาการใหแกคณาจารย ทั้งในการจัดพิมพและเผยแพร ปจจุบัน ตําราเรียนของสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ นอกจากจะเผยแพรภายในมหาวิทยาลัยแลว ยังวางจําหนายที่ศูนยหนังสือในสถาบันการศึกษา
ชั้นนําทั่วประเทศ 
  2. ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ในปการศึกษา 2552 บุคลากรของสํานักพิมพฯ ไดใหบริการวิชาการแกสังคม ทั้งการเปน
วิทยากร ผูชวยวิทยากร และเปนกรรมการอํานวยการของโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคลากร
ของสํานักพิมพฯ มีสวนรวมทั้งในการเปนวิทยากร ผูชวยวิทยากร และการเปนกรรมการภายนอก รวม   
4 คน 

3. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
บุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนเขารวมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่มหาวิทยาลัย   

จัดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการใชเลขไทยในการพิมพบันทึกภายใน และการ
นําลายไทยมาประยุกตใหเขากับสิ่งพิมพที่สํานักพิมพฯ ออกแบบ ตลอดจน การจัดเลี้ยงขนมไทยในการ
ประชุมตางๆ เปนตน 
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สวนที่  5 
ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี 
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ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัตทิี่ดี 
 

 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดนํากลยุทธหลักขององคกร (พ.ศ. 2552 - 2556) ซึ่งระบุไว  
6 ขอ มาพิจารณาเปนแนวทางดังนี้ 

1. เสริมสรางองคกรใหเขมแขง็มีความสามารถแขงขันไดดีและยั่งยืน (มีรายไดเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ) 
2. เสริมสรางจุดยืนหรืออัตลักษณ “มหาวิทยาลัยสรางสรรค”  
3. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน ผูเรียน และประเทศ 
4. สงเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ  
5. เสริมสรางความเปนสากลและมาตรฐานสากล 
6. รวมมือกันภายในองคกร องคกรอืน่ในประเทศ และระดับสากล   

 
 ทิศทางการพัฒนาในปการศึกษา 2553  ไดแก 
 1. พัฒนาและปรับปรุงรูปเลมของตําราเรียนใหมีขนาดที่สวยงามและนาสนใจจากขนาด เอ4    
มาเปนขนาด Pocketbook เพื่อใหเหมาะกับกลุมนักศึกษา และเพื่อสนับสนุนกลยุทธในเรื่องการสราง     
อัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค (Creative University)  
 2. สงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะ “การทําวิจัย  
ในงาน (R2R)” เพื่อเปนการสนับสนุนกลยุทธการเสริมสรางองคกรใหเขมแข็งและมีการพัฒนาความเปน
เลิศทางวิชาการ 
 3. สนับสนุนการนําระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร KM/LO มาพัฒนาใหเปนประโยชนกับ
งานประจํามากขึ้น ตลอดจนนําระบบ KM มาเสริมสรางใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในอัตลักษณของ 
“มหาวิทยาลัยสรางสรรค” มากขึ้น 
 4. พัฒนากระบวนการผลิตตําราเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและตลาดแรงงาน โดยเพิ่มกระบวนการใหมีผูอานภายนอก (Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่
ไดรับการยอมรับ 
 5. การเสริมสรางความเปนสากลและมาตรฐานสากล เชน การปรับปรุงระบบรหัสแทง (Barcode) 
ของตําราเรียนใหเปนระบบสากล  การปรับปรุงเว็บไซตของสํานักพิมพฯ ใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
เสิรชเอนจิ้น เปนตน 
 6. สรางและขยายเครือขายระหวางสํานักพิมพฯ และโรงพิมพในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหเกิด
ความรวมมือภายในประเทศ 
 
 แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 สํานักพิมพฯ มีนวัตกรรมที่พัฒนามาจากการทําประกันคุณภาพดังนี้ 
 1. สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา (ฉบับแรก
ประจําปการศึกษา 2544 - ปปจจุบัน ป 2552  รวม 9 ฉบับ)  
 2. เอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” รายสามเดือน (ฉบับแรกเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 
2551 - ฉบับเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2553 ปจจุบัน รวม 10 ฉบับ)   
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 3. เอกสารขาว “ความรูอยูในหองสุขา Knowledge in the Toilet) รายเดือน (ฉบับแรกเดือน
มิถุนายน 2552 - ฉบับปจจุบัน เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2553 รวม 9 ฉบับ)   
 4. คูมือวิธีปฏิบัติงาน รายป (ฉบับแรกปการศึกษา 2544 - 2552 ปจจุบัน รวม 9 ฉบับ  
 5. คูมือวิธีการใชเครื่อง รายป (ฉบับแรกปการศึกษา 2549 - 2552 ปจจุบัน รวม 4 ฉบับ 
 
 แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักพิมพฯ ไดแก  
 1. การนําแผนกลยุทธขององคกรมาจัดทําเปนแผนกลยุทธของหนวยงาน และจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการ (รายป)  
 2. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในแตละโครงการแลวนํามาเขียนเปนแผนปฏิบัติงานรายบุคคลของ
หนวยงาน (รายเดือนและรายป) 
 3. ติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานรายบุคคลในที่ประชุมของหนวยงาน (อยางนอย 2 
เดือนตอครั้ง) 
 4. มอบหมายใหมีผูติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกเดือน และรายงานให ผอ.สนพ. 
รับทราบปญหา (ในกรณีที่ไมเปนไปตามแผน)  
 5. หากแผนใดมีปญหา ผูรับผิดชอบตองแจงในที่ประชุมเพื่อรวมกันวิเคราะหและหาแนว
ทางแกไข จนนําไปสูกระบวนการปรับปรุงแผนใหเหมาะสม  
 6. แผนใดที่สามารถดําเนินการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวจะมีการประชาสัมพันธใหคนภายใน
องคกรรับทราบและจัดใหมีการแลกเลี่ยนเรียนรูในหนวยงานตอไป 
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สวนที่  6 
ตารางขอมูลพื้นฐาน 
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ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2552 

(การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษา ยกเวนเฉพาะที่ระบุใหใชรอบปงบประมาณ โดยแยกรายงานระดับกลุมสาขาตามนิยามของ สมศ. และภาพรวมของสถาบัน) 

  
  

รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

  องคประกอบที่ 1 (งบประมาณ)       

1   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป (งบประมาณ) (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 36 

2   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุ (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 36 

 องคประกอบที่ 2 

85  ไมมีการายงานขอมูล    

 องคประกอบที่ 3 

86  ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา  (เทียบจากคา 5 ระดับ) (คาเฉลี่ย 1-5) สกอ. 3.1 - 

87  จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภท (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 

88  จํานวนกิจกรรมวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 

89  จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ (คน) สกอ. 3.2 - 

90   จํานวนกิจกรรมกีฬา  และการสงเสริมสุขภาพ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 

91   จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรมกีฬา  และการสงเสริมสุขภาพ (คน) สกอ. 3.2 - 

92   จํานวนกิจกรรม  บําเพ็ญประโยชน  และรักษาสิ่งแวดลอม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 

93   จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรม  บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (คน) สกอ. 3.2 - 

94   จํานวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
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รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

95   จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรมนันทนาการ (คน) สกอ. 3.2 - 

96   จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 

97   จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (คน) สกอ. 3.2 - 

  องคประกอบที่ 4      

98   จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) สกอ. 4.3 - 

99   จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (บาท) สกอ. 4.3 - 

100   จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน (บาท) สกอ. 4.3 - 

101   จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย (คน) สกอ. 4.3 - 

102   จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน  จากภายนอกสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ. 2.5 - 

103   จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน  จากภายในสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ. 2.4 - 

104   จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 

105   จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพร  ระดับชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 

106   จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผย  แพรระดับนานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 

107   จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตร  และอนุสิทธิบัตร (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 

108   จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน  ระดับชาติหรือนานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 

109   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (คน) สกอ. 4.3,4.4,7.7 - 
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รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

110   จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ (คน) สกอ. 4.3,4.4 - 

  องคประกอบที่ 5      

111   จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ (คน) สกอ. 5.2 - 

112   จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 5.3 - 

113   จํานวนแหลง ใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ (แหลง/ศูนย) สกอ. 5.5 - 

114   คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (คาเฉลี่ย) สกอ. 5.4 - 

  องคประกอบที่ 6      

115   จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 6.1 28 

 องคประกอบที่ 7    

116   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ทั้งหมด (คน) สกอ. 7.4 43 

117   จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือ นําเสนอผลงานวิชาการ (คน) สกอ. 7.4 - 

118     ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 

119     ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 

120   จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ (คน) สกอ. 7.4 43 

121     ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4 43 

122     ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 
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รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

  องคประกอบที่ 8       

127   รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1  10,078,886.40 

128   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ. 8.1  - 

129   คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1 .................... 

130   คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ. 8.1 - 

131   คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (บาท) สกอ. 8.1  - 

132   คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (บาท) สกอ. 8.1  42,500 

133   คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1  - 

134   เงินเหลือจายสุทธิ (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1   .................... 

 องคประกอบที่ 9    

136   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ  5 ระดับของ สกอ. (ระดับของ สกอ.) สกอ. 9.3 ระดับ 5 

 
 


