รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 2/1
ของ

แผนกจัดซื้อ
เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2555

30 พฤษภาคม 2556

คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 2 ของแผนกจัดซื้อ ฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2555 ที่แสดงผลการประเมินตนเอง
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยพัฒนาจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) พ.ศ. 2555 เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษารอบสามของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สําคัญในการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปีการศึกษา 2555 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เอกสารฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของแผนกจัดซื้อ อย่างต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมที่
สําคัญต่อการสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานสายวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี
มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานครั้งนี้ยังสะท้อนการบริหารงานที่มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการร่วมกันทํางานอย่างมีความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน
แผนกจัดซื้อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะได้รับจากท่าน
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้จะช่วยให้แผนกจัดซื้อได้แ นวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอขอบพระคุณในการมีส่วนร่วมที่สําคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของแผนกจัดซื้อ

แผนกจัดซื้อ
1.1 โครงร่างองค์กรของแผนกจัดซื้อ
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description)
แผนกจัดซื้อ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของฝ่ายการคลัง และวันที่ 1
สิงหาคม 2541 ได้ย้ายมาสังกัดฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่และเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่สังกัด สายการคลัง
ก. สภาพแวดล้อมองค์กร (Organizational Environment)
1) ภารกิจของหน่วยงาน (Educational Services)
แผนกจัดซื้อมีหน้าที่ดูแลงานบริหารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่าทรัพย์สินหรือเช่า
พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย งานบริหารโรงอาหารและพื้นที่บางส่วน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการให้บริการกับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
2) บทบาทและทิศทางของหน่วยงาน (Vision and Mission)
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1.บริหารงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์สู่ความเป็น
สากล
2.บริหารงานที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่าลดต้นทุน มีคุณภาพ ราคา
เหมาะสม ทันต่อการใช้งาน
3. การบริหารโรงอาหารและพื้นที่เช่า เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
4. เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีจริยธรรม
วัตถุประสงค์
1.ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การซ่อมแซมทรัพย์สิน อย่างสร้างสรรค์ ด้วยจิตวิญญาณของ
ผู้ประกอบการ
2. ดําเนินการบริหารโรงอาหารและพื้นที่เช่า อย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินด้วยจิต
วิญญาณของผูป้ ระกอบการ
3. ดําเนินการนําระบบพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้าง สู่ความเป็นสากล
วัฒนธรรม
ซื่อสัตย์ อดทน เต็มใจให้บริการ
ค่านิยม
M Mastery
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
I Integrity
ซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักธรรมภิบาล
R Responsibility ความรับผิดชอบต่อองค์กร
สมรรถนะหลัก เชี่ยวชาญงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งานบริการและบริหารพื้นที่ให้เกิดรายได้
3) บุคลากรของหน่วยงาน (Workforce Profile)
ลักษณะบุคลากร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
รวม
ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
อายุ 20 – 30 ปี
2
2
12.5
31 – 40 ปี
5
2
7
43.75
41 – 50 ปี
3
1
4
25
51 ปีขึ้นไป
3
3
18.75
เพศ ชาย
1
1
6.25
หญิง
12
2
1
15
93.75
3

ลักษณะบุคลากร

อาจารย์
(คน)

เจ้าหน้าที่
(คน)
2

การศึกษา

พนักงาน
(คน)
1

รวม
(คน)
3
12
1
8
7
1
1
9
5
1

ร้อยละ

ต่ํากว่าปริญญาตรี
18.75
ปริญญาตรี
12
75
ปริญญาโท
1
6.25
ประสบการณ์ทํางาน น้อยกว่า 10 ปี
5
2
1
50
10 – 20 ปี
7
43.75
มากกว่า 20 ปี
1
6.25
ลักษณะงาน งานบริหารและควบคุม
1
6.25
งานจัดซื้อจัดจ้าง
9
56.25
งานบริหารโรงอาหาร
2
2
1
31.25
งานบริหารพื้นที่เช่า
1
6.25
4) สภาพแวดล้อมพื้นฐาน (Assets)
สถานที่ตั้งแผนกจัดซื้อ ทั้ง 2 วิทยาเขต ดังนี้
วิทยาเขตกล้วยน้ําไท - งานจัดซื้อและบริหารพื้นที่เช่า มีสํานักงาน ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชัน้ 1 พื้นที่ 56
ตารางเมตร
- งานบริหารโรงอาหาร มีสํานักงาน ณ อาคาร 5 ชั้น 1 พื้นที่ 15 ตารางเมตร
วิทยาเขตรังสิต
- งานจัดซื้อ มีสํานักงาน ณ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 1 พื้นที่ 32 ตารางเมตร
- งานบริหารโรงอาหาร มีสํานักงาน ณ โรงอาหาร 1 2 พื้นที่ 15 ตารางเมตร
เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก
ลําดับที่
รายการ
วิทยาเขตกล้วยน้ําไท
วิทยาเขตรังสิต
งานจัดซื้อ และ งานบริหารโรง
งานจัดซื้อ
งานบริหารโรง
บริหารพืน้ ที่เช่า
อาหาร
อาหาร
1
เครื่องคอมพิวเตอร์
8
2
6
2
2
เครื่องพิมพ์
5
1
3
1
3
เครื่องถ่ายเอกสาร
1
1
4
เครื่องโทรสาร
1
5
เครื่องย่อยกระดาษ
1
1
6
Scanner
1
1
7
เครื่องคิดเลข
7
2
5
2
5) กฎระเบียบ (Regulatory Requirements)
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่า การบริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง
ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2548
เกณฑ์คุณภาพอุดมศึกษาของ
กําหนดหลักเกณฑ์วีธีการ แนวปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ในการดําเนินงานตามเกณฑ์
อุดมศึกษา (สกอ.)
4

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก หรือ
เจ้าของกฎหมาย
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย
ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก หรือ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
เจ้าของกฎหมาย
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนว
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ปฏิบัติในการดําเนินงานตามเกณฑ์ (สมศ.)
ข้อบังคับฯว่าด้วยสภาข้าราชการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2552
ปฏิบัติในการดําเนินงานสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ตรวจประเมินร้านจําหน่ายอาหาร
กระทรวงสาธารณสุข
2535
การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและ ตรวจสอบและทดสอบถังแก๊ซ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
จ่ายก๊าซ
พลังงาน
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
1) โครงสร้างหน่วยงาน (Organizational Structure)
แผนกจัดซื้อ เป็นหน่วยงานหนึ่งในฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สังกัดสายการคลังบริหารงานโดย
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ มีโครงสร้างการบริหารงานตามที่ปรากฎในแผนภูมกิ ารบริหารงานของแผนกจัดซื้อดังนี้
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
งานจัดซื้อ จัดจ้าง
อาจารย์/เจ้าหน้าที่

งานบริหารโรงอาหาร และพื้นที่เช่า
อาจารย์/เจ้าหน้าที่/พนักงาน

2) นักศึกษาและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย (Customers)
นักศึกษาและ
ข้อกําหนด/ความ
บริการที่หน่วยงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาดหวัง
ดําเนินงาน
นักศึกษา
ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน บริการด้านสิ่งอํานวยความ
และพึงพอใจ
สะดวก
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

การสนับสนุน/การสื่อสาร

โทรศัพท์ / โทรสาร/สื่อ
อิเลคทรอนิกส์
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ได้สินค้าที่ถูกต้อง ณ เวลา จัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ โทรศัพท์ / โทรสาร/สื่อ
ที่ถูกต้อง
อุปกรณ์เพื่อการใช้งาน และ อิเลคทรอนิกส์
บริการด้านสิ่งความสะดวก การประชุม
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บริษัท ร้านค้า

ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ซื้อสินค้าและบริการ
ความยุติธรรม โปร่งใส

โทรศัพท์ / โทรสาร/สื่อ
อิเลคทรอนิกส์

3) ผู้ส่งมอบและคูค่ วามร่วมมือ(Suppliers and Partners)
ผู้ส่งมอบ
บทบาทต่อการดําเนินงาน
ข้อกําหนดสําคัญ
ความถูกต้องของข้อมูล
หน่วยงานภายใน - ข้อมูลในการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย
- ความร่วมมือในการให้
ข้อคิดเห็น และข้อแนะนํา
บริษัท ร้านค้า

- ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ
- การบริการ

- ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง
- การปฏิบัติตามเงื่อนไข
- คุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน
- ราคาเหมาะสม

2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
ก. สภาพด้านการแข่งขัน (Competitive Environment)
1) คู่แข่งขันหรือคู่เปรียบเทียบ (Competitive Position)
ประเด็นการเทียบเคียง
แผนกจัดซื้อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ด้านบุคลากร
16 คน
ด้านขอบเขตงานที่รับผิดชอบต่อ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 11 คน
จํานวนบุคลากร
งานบริหารโรงอาหาร 5 คน
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน โปรแกรมสารสนเทศบริหารจัดการ
ด้านขอบเขตพื้นที่การดูแล
2 วิทยาเขต
ด้านการบริหารงาน
ศูนย์กลาง
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองระดับแผนก
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ใช้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ด้านกระบวนการจัดซื้อทรัพย์สิน การประมูลการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีแผนการประมูลปีละ 2
ครั้ง ตามจํานวนการสั่งซื้อของ
หน่วยงานและจัดส่งทั้งหมดตามรอบที่
ทําการประมูล
ด้านกระบวนการจัดซื้อวัสดุ
การจัดซื้อวัสดุจะต้องเทียบราคาตาม
ระเบียบ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน

การสนับสนุน/การสื่อสาร
การติดต่อโดยตรง
สื่ออิเลคทรอนิกส์
ทางโทรศัพท์
การประชุม
การติดต่อโดยตรง
โทรศัพท์ / โทรสาร
สื่ออิเลคทรอนิกส์
การประชุม

ฝ่ายจัดซื้อ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8 คน
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 8 คน
โปรแกรมสารสนเทศบริหารจัดการ
2 วิทยาเขต
ศูนย์กลาง
รายงานการประเมินตนเองระดับสํานัก
ใช้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
การประมูลการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีการประมูลปีละ 1 ครั้ง
ตามจํานวนในแผนงบประมาณ และให้
บริษัททยอยจัดส่งตามการใช้งานของ
หน่วยงาน
การจัดซื้อวัสดุบางรายการที่เป็นการ
ซื้อประจํา ไม่ตอ้ งเทียบราคาแต่มี
ข้อกําหนดเบื้องต้นว่าจะต้องได้วัสดุ
ภายใน 3 วันทําการ

2) ปัจจัยต่อความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลง (Competitiveness Changes)
2.1 ปัจจัยสําคัญที่มผี ลต่อความสําเร็จของแผนกจัดซื้อ
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ปัจจัยแต่ละด้าน
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ
ทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ (Money) การบริหารจัดการ (Management)
เครื่องจักร (Machine) วัสดุอุปกรณ์ (Material) เทคโนโลยี Technology)
ปัจจัยภายนอก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
2.2 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจัยแต่ละด้าน
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน
ปัจจัยภายใน
- การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรในด้านนโยบาย ที่ส่งผลต่อระบบงาน กระบวนการทํางาน
ของหน่วยงาน
- ทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยภายนอก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
3) ข้อมูลเปรียบเทียบ (Comparative Data)
แหล่งข้อมูลที่แผนกจัดซื้อใช้เปรีบเทียบประกอบด้วยแหล่งข้อมูลที่ได้ศึกษาจาก Website ของฝ่าย
จัดซื้อ สํานักงานบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้อํานวยการสํานักงาน
บริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
Dimensions
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(Strategic
(Strategic Challenges)
Advantages)
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
1. ทรัพยากรบุคคล
พัฒนาบุคลากรโดย
ทักษะและประสบการณ์สูง
- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ส่งเสริมการศึกษางาน การอบรม
- ส่งเสริมการพัฒนางานประจําสู่ R2R
- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การ บริหาร - จัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน
จัดการ และการบริการ
ด้านการวางแผนทางการเงินและ
งบประมาณ
3. กระบวนการ
วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยกลยุทธ์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ มี
การลดต้นทุนตามแผนงบประมาณของ ความคล่องตัว เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน
หน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน (Performance Improvement System
แผนกจัดซื้อ มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยใช้วงจร PDCA ในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบเริ่มจากการแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการจัดทําแผน เช่น แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ แผน
บริหารความเสี่ยงของฝ่ายฯ โดยมีการวางแผน จัดทําแผน การดําเนินงาน การติดตามผล/ประเมินผลการ
ดําเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารของสายงานรวมทั้งปรับปรุงแผนให้สามารถดําเนินการตามแผนได้ครบทุกแผน
ตามที่กําหนดไว้
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1.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินขององค์ประกอบคุณภาพในรายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2554
องค์ประกอบที่ 1
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
อันดับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ จะจัดทํา ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ มีการจัดทําและปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ของฝ่ายให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สายการ
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของฝ่ายให้
คลัง และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามบริบทของ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สายการคลัง
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตาม หน่วยงานและสามารถปฏิบัติได้จริง
บริบทของหน่วยงานและสามารถปฏิบัติ
ได้จริง
องค์ประกอบที่ 2
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
อันดับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
มีการปรับปรุงการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
มีการปรับปรุงการให้บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ ในการให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ได้แก่ การ
ชําระค่าใช้จ่ายแบบ one stop service แก่นักศึกษาที่เข้า
นักศึกษาและคณาจารย์
พักคอนโด The link และลุมพินีเพลส (LPN)
องค์ประกอบที่ 7
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
อันดับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
1 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ผู้บริหารฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ผู้บริหารฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินทุกระดับ ศึกษาวิธี
ทุกระดับ ศึกษาวิธีปฎิบัติที่ดี หรืออบรม/ ปฎิบัติที่ดี หรืออบรม/สัมมนาการบริหารจัดการ ภาวะ
ผู้นํา และนํามาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ได้แก่
สัมมนาการบริหารจัดการ ภาวะผู้นํา
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน แนวทางลดความสูญเปล่าจากการใช้ไฟฟ้า แนวทางการ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ ควรมีการ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ มีการรวบรวมแหล่ง
รวบรวมแหล่งความรู้เป็นส่วนกลาง ผ่าน ความรู้เป็นส่วนกลาง ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สนิ เพื่อเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงาน
ทางเว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน เพื่อเป็นแนวทางที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ เปิดโอกาสให้บุคลากรของ
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ เปิด
โอกาสให้บุคลากรของฝ่ายได้เข้ามาเป็น ฝ่ายได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของ
คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของ ฝ่าย โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรของแต่ละแผนกทุก ๆ
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แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ฝ่าย โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรของแต่
ละแผนกทุกๆ 2 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9
ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยจั ด หาและบริ ห าร
ทรัพย์สิน และหัวหน้าแผนกฯ นําข้อมูล
และประเด็ น ที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต าม
บทบาทหน้าที่ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของ
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ปี
การศึกษา 2555
องค์ประกอบที่ 8
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
อันดับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ จะมีการ
สรุปข้อมูล/ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณและรายการของแต่ละแผนก
โดยละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาใน
การจัดทํางบประมาณในปีถัดไป
องค์ประกอบที่ 9
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
อันดับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1 ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ควรส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการ
ประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน

ผลการดําเนินการการปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

อันดับ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
ควรทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในแต่ละตัวบ่งชี้
ว่ามีพัฒนาการในแต่ละด้านอย่างไรเมื่อมี
ผลคะแนนการประเมินตนเองครบ 2 ปี
(ปีการศึกษา 2553 และ 2554)

2 ปี
ผู้บริหารฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินทุกระดับนําข้อมูล
และประเด็นที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามบทบาทหน้าที่ มาใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555
ได้แก่ โครงการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น โครงการ
ลดต้นทุนในการจัดซื้อทรัพยากรใหม่
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ มีการสรุปข้อมูล/
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายการของ
แต่ละแผนก โดยละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาใน
การจัดทํางบประมาณในปีถัดไป
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ ส่งเสริมให้บคุ ลากรในฝ่าย
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านการประกัน
คุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้แก่ การเข้าร่วม
โครงการอบรมทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่
การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ว่ามีพัฒนาการในแต่ละด้านอย่างไร
เมื่อมีผลคะแนนการประเมินตนเองครบ 2 ปี
(ปีการศึกษา 2553 และ 2554)
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องค์ประกอบที่ 10
อันดับ
1

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินให้การ
สนับสนุน โดยมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและโครงการที่หน่วยงานต่างๆ
จัดทํา เกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อม
และการศึกษาที่สร้างสรรค์เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อองค์กรและ
สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ ส่งเสริม
การจัดทํางานประจําสู่งานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของฝ่าย

ผลการดําเนินการการปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ ให้การสนับสนุน โดยมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมและโครงการที่หน่วยงานต่างๆ
จัดทํา เกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมและการศึกษาที่
สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อองค์กรและ
สังคม ได้แก่การสั่งซื้ออุปกรณ์สําหรับการจัดกิจกรรมและ
โครงการ การรับซื้อน้ํามันพืชใช้แล้วจากบุคลากร
นักศึกษา และชุมชน ตลอดจนจัดซื้อวัสดุตั้งต้นในการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลสําหรับใช้งานภายในมหาวิทยาลัย การ
เข้าร่วมโครงการพลังงานสีเขียว 5ช.พลังงานร่วมกับฝ่าย
อาคารสถานที่ ร่วมปฏิบัติการ 3ป.ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลด
ปลั๊กช่วยชาติประหยัดพลังงาน
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ ส่งเสริมการจัดทํางาน
ประจําสู่งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของฝ่ายโดยส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรม และสร้างผลงาน R2R เรื่องการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดกับระบบตัดสต็อควัสดุและ
การบริหารการตรวจนับจํานวนวัสดุคงเหลือ

ตัวบ่งชี้ทสี่ ร้างขึ้นเอง
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
อันดับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
1 ตัวบ่งชี้ที่ จบท. 1
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้แก่การอบรม
โปรแกรม Excel ระดับต้นและระดับกลาง การอบรม
ปฏิบัติงาน
R2R การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน การ
อบรม Microsoft word 2007 การอบรมการทําเว็ป
เพจ อบรมการใช้งาน Google Apps for Education
ตัวบ่งชี้ที่ จบท. 2
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ จะสร้าง ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ สร้างความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ผ่านการใช้งานแล้วให้กับ
ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสํานึกการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ทรัพยากรที่ผ่านการใช้งานแล้วให้กับ
ความคุ้มค่าทั้งองค์กรโดยให้ผู้เชี่ยวชาญดําเนินการ
หน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสํานึกการใช้
ตรวจสอบประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมก่อนนําไป
ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าทั้งองค์กร
จัดสรรใช้งานต่อ
ตัวบ่งชี้ที่ จบท. 3
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อันดับ

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ โดย
หัวหน้าแผนกพัสดุจะมีการสุม่ ตรวจสอบ
จํานวนคงเหลือของรายการวัสดุเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา

ผลการดําเนินการการปรับปรุง
และพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
หัวหน้าแผนกพัสดุ 2 วิทยาเขตมีการสุ่มตรวจสอบจํานวน
คงเหลือของรายการวัสดุเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม

1.3 สรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงานและ
สถาบันปีการศึกษา 2554
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน
ผลการดําเนินการ
อันดับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
การปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
1 ตัวบ่งชี้ที่ 10.2
ควรมีผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจุดเน้น ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
จุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยได้แก่โครงการบริจาค
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
อุปกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น การปรับปรุงและดูแล
สภาพแวดล้อมโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ การสนับสนุน
การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมจุดเน้นจุดเด่น
ของมหาวิทยาลัยเช่นการสั่งซื้ออุปกรณ์และการให้บริการ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
ควรเพิ่มกิจกรรมที่สนับสนุนด้านความคิด ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
จุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยได้แก่โครงการอบรม
สร้างสรรค์และจิตวิญญาณความเป็น
สัมมนาการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคล เรื่อง
ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
ความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างจิตสํานึกการเป็น
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ มีการปรับปรุง
การทําแบบประเมินความพึงพอใจแยก
ตามกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและสุ่มให้ตรง แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2555
โดยประเมินแยกตามกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและสุ่มให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย
กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนําผลประเมินมาพัฒนาการ
ดําเนินงานให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละกลุม่
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินการ
อันดับ จากคณะ
การปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
กรรมการฯ
1 แนวทาง
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2

3

เร่งด่วนที่ควร
ดําเนินการ
เร่งพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาเพื่อ
รองรับการเปิด
ประชาคม
อาเซียน
องค์ประกอบ
ที่ 1
ควรเพิ่ม
ช่องทางโดยใช้
ระบบ IT
เผยแพร่
แผนกลยุทธ์ให้
บุคลากรทุก
ระดับเข้าใจใน
ทิศทาง
เดียวกันอย่าง
ทั่วถึง และ
เข้มแข็งขึ้น
องค์ประกอบ
ที่ 7
ควรมี
มาตรการเสริม
จุดแข็งเรื่อง
บุคลากรมี
ความภักดีต่อ
สถาบัน มี
ความสามัคคี
และ
บรรยากาศ
การทํางาน
พร้อม
สภาพแวดล้อม
มีความ
เหมาะสม
เพราะ
สถานการณ์
ภายนอกหรือ

ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ มีการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่บุคลากรของฝ่ายเพื่อรองรับการเปิด
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ในส่วนงานโรงอาหารมีการศึกษาข้อมูล และประชาสัมพันธ์วัฒนธร

ผู้บริหารฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินเพิ่มช่องทางโดยใช้ระบบ IT เผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้บุคลากรท
ทั่วถึง และเข้มแข็งขึ้นผ่านระบบ e-Mail และเว็ปไซต์ฝ่าย

ควรมีมาตรการเสริมจุดแข็งเรื่อง บุคลากรมีความภักดีต่อสถาบัน มีความสามัคคี และบรรยากาศการ
เหมาะสม เพราะสถานการณ์ภายนอกหรือบริบทของการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอาจมีผลต่อความภักด
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บริบทของ
การศึกษา
เปลี่ยนแปลง
ไปอาจมีผลต่อ
ความภักดีต่อ
สถาบันของ
บุคลากร
ควรดําเนินการ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําแผนความเสี่ยงของหน่วยงานส
ให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้และตระหนักในความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ ผู้บริหารฝ่ายมีการ
ตระหนักใน
ความเสี่ยงปีการศึกษาละ 2 ครั้งเพื่อรายงานต่อผู้บริหารสายงาน
ความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยที่
ได้วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินการ
อันดับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
การปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ มีการจัดโครงการอบรม
1 มาตรฐานด้านการบริหารและพัฒนา
สัมนาการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคล เรื่อง
สถาบันควรพัฒนาอัตลักษณ์ด้านการ
เสริมสร้างทัศนคติ หรือจิตวิญญาณความ ความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างจิตสํานึกการเป็น
เป็นผู้ประกอบการ และความเป็นสากลให้ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษโดยให้บุคลากรเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
เข้มข้นยิ่งขึ้น
การปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ของแผนกจัดซื้อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2555

2.1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของแผนกจัดซื้อ
แผนกจัดซื้อได้กําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดสินในการประเมินคุณภาพ
ภายในจํานวน 6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2555
1. ตัวบ่งชี้บังคับทําทุกหน่วยงาน จํานวน 10 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ชนิดของ
ชนิดของ จํานวน
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ สมศ. ตัวบ่งชี้
สกอ.
ตัวบ่งชี้บังคับทําทุกหน่วยงาน
1
1. ปรัชญา ปณิธาน 1.2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน กระบวนการ
(ทุกหน่วยงาน)
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ
7. การบริหารและ
7.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงานทุก
กระบวนการ
4
การจัดการ
ระดับ (ทุกหน่วยงาน)
7.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ
(ทุกหน่วยงาน)
7.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (ทุกหน่วยงาน) กระบวนการ
7.9 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผลลัพธ์
ผู้บริหารหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
8. การเงินและ
8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ
1
งบประมาณ
ระดับหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
กระบวนการ
2
9. ระบบและกลไก
9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหน่วยงาน (ทุก
หน่วยงาน)
9.3 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ผลลัพธ์
ของหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
10. อัตลักษณ์ของ
10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ผลลัพธ์
2
มหาวิทยาลัย
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(ทุกหน่วยงาน)
10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ผลลัพธ์
เพื่อสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์
จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และ
ความเป็นสากล (ทุกหน่วยงาน)
รวม
10
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2. ตัวบ่งชี้บังคับทําเฉพาะบางหน่วยงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ชนิดของ
ชนิดของ
จํานวน
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สมศ.
ตัวบ่งชี้
สกอ.
ตัวบ่งชี้บังคับทําเฉพาะบางหน่วยงาน
2. การเรียนการสอน 2.8 การจัดบริการด้านกายภาพแก่นักศึกษา กระบวนการ
1+0
และคณาจารย์
รวม
1
3. ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสร้างขึ้นเอง จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ชนิดของ
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสร้างขึน้ เอง
ตัวบ่งชี้ที่ จบท.1 มีระบบและกลไกในการบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ
รวม

จํานวน
ตัวบ่งชี้
1
1

2.2 เกณฑ์การตัดสินในการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ
ผลการประเมิน
เป็นค่าคะแนน 0 - 5 กําหนดเป็นทศนิยมสองตําแหน่งโดยการปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัด
ทศนิยม และในกรณีที่ไม่มีผลการดําเนินการให้ได้ 0 คะแนน และมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดีมาก
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2.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของแผนกจัดซือ้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2555
ตัวบ่งชี้บังคับทําทุกหน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนกจัดซื้อได้ร่วมจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
และผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 โดยบุคลากรของแผนกจัดซื้อมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ
การจัดทําแผนกลยุทธ์ ด้วยการประชุมวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เพื่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถาบันในการประชุมของสายงาน
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อ
สะท้อนภาพรวมในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์ ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และด้าน
การปลูกฝังจิตวิญญาณของผู้ประกอบการเพื่อพร้อมรับความท้าทายในอนาคตของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้
เพื่อนําผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาแผนกลยุทธ์ของสถาบัน รวมทั้งแผนของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธ์สถาบัน 5 ปี ปีการศึกษา 2552-2556
http://qaserver.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planningoffice/25540826/BU_5_Year(2552-2556).pdf
เอกสารหมายเลข 1.2.2 Bangkok University Strategy Map 2012 - 2015
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหาร
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ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.5 บันทึกขออนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ประจําปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 1.2.6 รายงานผลสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดยทีม Survey (ภายใต้โครงการ BU 2013) (ดูได้ที่สํานักวิจัยและประเมินผล)
 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ มีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในแผนกจัดซื้อ โดยผ่านการ
ประชุมของแผนกจัดซื้อ
เอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมแผนกจัดซื้อ
 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ตามภารกิ จหลักของหน่วยงาน ซึ่ง
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิชาและสถาบัน
แผนกจัดซื้อมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่ง
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิชาและสถาบัน ผ่านการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน ประจําปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้จํานวนเท่ากับ 17 ตัวบ่งชี้ โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินทําหน้าที่ในการดําเนินการและติดตามเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยในปีการศึกษา
2555 มีการดําเนินงานครบ 17 ตัวบ่งชี้คิดเป็นร้อยละ 100
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.5 บันทึกขออนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ประจําปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน
 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน
แผนกจัดซื้อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2555 ครบทุกภารกิจของหน่วยงานและกําหนด
ผู้รับผิดชอบในทุกภารกิจ
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและ
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บริหารทรัพย์สิน
 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารสถาบันเพื่อพิจารณา
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี ปีละ 2
ครั้ง โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. มีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี และมีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของผลการดําเนินงานที่เชื่อถือได้ รวมถึงมีการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล
2. ติดตามผลการดําเนินงานและการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555 ในที่ประชุมแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
3. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อผู้บริหารสายการคลัง ในที่ประชุมผู้บริหารสายการคลัง 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1/2555 และครั้งที่ 2/2556
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.12 รายงานการประชุมสายการคลัง
 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ จํานวน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินในที่ประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้บริหารสายการคลังครั้งที่ 1/25555 และครั้งที่
2/2556 และบรรลุตามตังบ่งชี้กลยุทธ์ร้อยละ100
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.12 รายงานการประชุมสายการคลัง
 8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปี
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถาบันและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในปี 2556 ในประเด็นดังนี้ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
และควรเพิ่มกิจกรรมที่สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็น
รู ป ธรรมและการจั ด ทํ า แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยแยกกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และประเมิ น ให้ ต รง
กลุ่มเป้าหมาย
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
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ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 1.2.13 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงาน (QA 008) ปีการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 1.2.14 ผลประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน
ปีการศึกษา 2554(http://qaserver.bu.ac.th/download/main.php)
เอกสารหมายเลข 1.2.15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (http://qaserver.bu.ac.th/download/main.php)
เอกสารหมายเลข 1.2.16 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2556 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
8 ข้อ

ผลดําเนินงาน
8 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
แผนกจัดซื้อมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร และให้บุคลากรในแผนกมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ในรูปของคณะกรรมการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
แผนกจัดซื้อจะส่งเสริมให้บุคลากรในแผนกร่วมจัดทําแผนกลยุทธ์ของฝ่ายให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สายการ
คลังและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
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องค์ประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ภาวะผูน้ ําของผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ (ทุกหน่วยงาน)
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และกําหนดทิศทาง การดําเนินงานที่สอดคล้องกับสถาบัน
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ มีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของฝ่าย
จั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ในด้ า นต่ า งๆ ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ส ายการคลั ง และแผนกลยุ ท ธ ข อง
มหาวิทยาลัย ดังนี้
- การจัดทําและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555
- การจัดทํางบประมาณฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555
- การจัดทําและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ประจําปีการศึกษา 2555
- การจัดทําและปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ประจําปีการศึกษา 2555
- การจัดทําและปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง ของแผนกจัดซื้อ ประจําปีการศึกษา 2555
- การจัดทําแผนการจัดการความรู้ ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ประจําปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.2.2 แผนงบประมาณของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานการประเมินตนเองของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.2.4 รายงานการประเมินตนเองของแผนกจัดซื้อ ปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.2.7 QA สว002 ของบุคลากรฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 7.2.8 QA สว003 ของบุคลากรฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้(KM) ของฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สนิ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธ์สถาบัน 5 ปี ปีการศึกษา 2552-2556
http://qaserver.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planningoffice/25540826/BU_5_Year(2552-2556).pdf
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สนิ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
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 2 ผู้บริ หารสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางการดําเนิ นงานไปยังบุคลากรทุกระดับ
มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงานและสถาบัน
1. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดําเนินงานและแผนกลยุทธ์ไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านที่
ประชุมแผนกจัดซื้อ
2. หัวหน้าแผนกจัดซื้อใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาแผนกจัดซื้อ ได้แก่ ฐานข้อมูล MyBU,
โปรแกรม MEIS และเว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น
เอกสารหมายเลข 7.2.10 MYBU Interactive Web Services for Faculty and Staff
http://mybu.bu.ac.th/Pages/MainBU.aspx
เอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
เอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน http://procurement.bu.ac.th
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมแผนกจัดซื้อ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
 3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
หัวหน้าแผนกจัดซื้อกํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย เพื่อทบทวนเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในที่ประชุมแผนกจัดซื้อ รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานและ
การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555 ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมายและปรับ
แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งนําผลประเมินไปจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา
2556
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมแผนกจัดซื้อ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555 ของฝ่าย
จัดหาและบริหารทรัพย์สิน
 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
1. หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และบุคลากรผ่านทาง e-mail และผ่าน
ทางการประชุมแผนกจัดซื้อ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
2. หัวหน้าแผนกจัดซื้อได้มอบหมายอํานาจให้บุคลากรแต่ละคนได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เช่น คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการจัดการความรู้ เป็นต้น
เอกสารหมายเลข 7.2.13 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมแผนกจัดซื้อ
 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
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หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในแผนกจัดซื้อ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ ในหัวข้อต่างๆ ในที่ประชุมแผนกจัดซื้อ เช่น ชั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในหมวดงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
อีกทั้งสนับสนุนให้บุคลากรใหม่ของหน่วยงานเข้ารับการอบรมบุคลากรใหม่ ที่จัดเป็นประจําทุกปีการศึกษา
ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดยฝ่ายบุคลากร นอกจากนี้ยังมีคู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพื้นที่เช่า
เอกสารหมายเลข 7.2.14 คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพื้นที่เช่า
เอกสารหมายเลข 7.2.16 เว็บไซต์ฝ่ายบุคลากร http://personneloffice.bu.ac.th/home.htm
เอกสารหมายเลข 7.2.17 เอกสารการเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ของฝ่ายฯ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมแผนกจัดซื้อ
 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
หัวหน้าแผนกจัดซื้อบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
บริหารงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ตามที่กําหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานในปีต่อไป
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
บริหารงานที่ใช้ทรัพยากรด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความ
ต้องการของ คณาจารย์ นักศึกษา เช่น การปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง การว่าจ้างต่าง ๆ ที่จะต้องทําตามแผนงาน
การใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการเรียนการสอน การจัดซื้อโดยพิจารณาความคุ้มค่าในการจัดซื้อ
ในด้านจํานวนสั่งซื้อ ด้านการชําระเงิน
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness )
ส่งเสริมให้มีการบริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน เช่น การบริหารโรงอาหารให้ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนด ข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข การจัดซื้อจัดจ้างให้ทันต่อการใช้งาน การสรรหาผู้
เช่าพื้นที่ที่มีบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและตามความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งตามความ
เหมาะสม
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามความคาดหวังของบุคลากร และ
นักศึกษา เช่น ด้านการบริการได้ขอปรับปรุงพื้นที่จําหน่ายอาหาร ปรับปรุงพื้นที่นั่งรับประทานอาหาร ด้าน
ความปลอดภัยขอปรับปรุงสถานีแก๊สเพื่อให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)
ส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุมหน่วยงาน การรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และผ่านเว็บบอร์ด Forum for Faculty การรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา ผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย ผ่านการประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหาร และมีการพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินผลงานของอาจารย์ประจําปีการศึกษา 2555
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี การนําเสนองบประมาณและแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
โดยผ่านทางการประชุม สําหรับการประเมินผลงานประจําปีของบุคลากรจะเป็นการประเมินผลงานแบบสอง
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ทาง คือประเมินโดยผู้บริหารหน่วยงานและประเมินโดยตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรในหน่วยงาน
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
หัวหน้าแผนกจัดซื้อมอบหมายอํานาจการตัดสินใจให้แก่ บุคลากรในแผนกในการดูแลการดําเนินงาน และ
ดําเนินโครงการของหน่วยงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน รวมทั้ง มอบหมายงานอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมในที่ประชุมหน่วยงานในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล พ.ศ.2550 ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2548 และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับสิทธิและสวัสดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
9) หลักความเสมอภาค (Equity)
บุคลากรในแผนกจัดซื้อได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกชาย
หญิง อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา เช่น โอกาสในการไปศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
ภายในและภายนอก และการมอบหมายงานในแผนก
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
มีการหาข้อตกลงร่วมกันภายในแผนกจัดซื้อ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมแผนก
จัดซื้อ
เอกสารหมายเลข 7.2.18 เว็บบอร์ดบุคลากร Faculty Forums
http://mybu.bu.ac.th/main/forum/Pages/default.aspx
เอกสารหมายเลข 7.2.19 เว็บบอร์ดนักศึกษา (BU Student Forum) http://forums.bu.ac.th/
เอกสารหมายเลข 7.2.20 การประเมินผลงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจําปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.2.21 ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 48/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกตั้งตัวแทนในการประเมินผลงานประจําปีของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
เอกสารหมายเลข 7.2.22 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 80/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําสถาบัน
เอกสารหมายเลข 7.2.23 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550
เอกสารหมายเลข 7.2.24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2548
เอกสารหมายเลข 7.2.25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2548
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมแผนกจัดซื้อ
 7 ผู้บริหารนําผลการประเมินของสถาบันไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หัวหน้าแผนกจัดซื้อนําผลประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน ปีการศึกษา
2554 มาปรับปรุงการบริหารงานและจัดทําแผนการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2555 เช่น ควรประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการแยกกลุม่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เห็นประเด็นชัดเจนขึ้น และสุม่ ประเมินให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย และการนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานควรจัดทําหลักฐานให้ชัดเจน เป็นต้น
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2554 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สนิ
25

อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมจัดซื้อ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.13 ผลประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ในระดับหน่วยงาน (QA 008) ปีการศึกษา 2554
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.14 ผลประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2554
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลดําเนินงาน
7 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
ผู้บริหารแผนกได้ให้บุคลากรของแผนกจัดซื้อได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ และมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมให้ผู้บริหารแผนกศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี หรืออบรม/สัมมนาการบริหารจัดการภาวะผู้นํา เพื่อนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินเข้าร่วมกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ตามแผนการดําเนินงานการจัดการ
ความรู้ประจําปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ดําเนินตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ (ปี
การศึกษา 2554 – 2559) โดยมหาวิทยาลัยกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในด้านวิจัย ด้าน
การเรียนการสอน ด้านการลดต้นทุนของมหาวิทยาลัย ด้านการลดปัญหาการลาออกของนักศึกษา และด้านการ
เพิ่มจํานวนนักศึกษาใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ แผนกจัดซื้อมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ เข้าร่วมกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ ทางด้านการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ทางด้านการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้สร้างสรรค์งานบริการด้วยจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการโดยจัด
อบรมสัมมนาเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างจิตสํานึกการเป็นผูป้ ระกอบการทางธุรกิจ และโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อกลยุทธ์แห่งชัยชนะและสร้างความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยจัดศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เอกสารหมายเลข 7.4.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2554 – 2559)
เอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปีการศึกษา2555
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธ์สถาบัน 5 ปี ปีการศึกษา 2552-2556
http://qaserver.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planningoffice/25540826/BU_5_Year(2552-2556).pdf
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สนิ
 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินกําหนดกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลในระบบ Knowledge Profile ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2554 – 2559) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้
และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมวิธีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
นโยบายจากผู้บริหารระดับสูงและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารในระดับหน่วยงาน ในการกําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและร่วมในกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึง่ บุคคลดังกล่าวจะได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ในข้อ 1
27

แผนกจัดซือ้ ได้กําหนดให้บุคลากรเข้าร่วมกับชุมชมนักปฏิบัติทางด้านการลดต้นทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตลอดจนกําหนดให้บุคลากรของฝ่ายฯ เข้าร่วมโครงการ
จัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของฝ่ายฯ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
เพิ่มมากขึ้นตามประเด็นความรู้ในข้อ 1
เอกสารหมายเลข 7.4.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2554 – 2559)
เอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปีการศึกษา2555
เอกสารหมายเลข 7.4.3 ระบบ Knowledge Profile
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สนิ
 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินเป็นสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ ด้านการลดต้นทุนของมหาวิทยาลัย จากจํานวน
5 ชุมชนนักปฏิบัติ ในระดับมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติเพื่อเป็น
แหล่งในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ในบุคคล (Tacit Knowledge) ไปสู่บุคลากรเป้าหมายที่ถูก
กําหนดไว้ในข้อ 2 และนําองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บเป็นคลังความรู้และเผยแพร่ในวงกว้าง
แผนกจัดซื้อมีคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ภายในหน่วยงานร่วมดําเนินการและจัดกิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติด้านการลดต้นทุนของมหาวิทยาลัย และได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางลดความสูญ
เปล่าที่เกิดจากการให้บริการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ และได้ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม CoP
กลางของมหาวิทยาลัย และผู้แทนของหน่วยงานได้นําองค์ความรู้ที่ได้ นําไปถ่ายทอดต่อ ในที่ประชุมฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สินและที่ประชุมแผนกจัดซื้อ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สนิ
 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินร่วมกับชุมชนนักปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยนําองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยน และองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และนําไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการทํางานและพัฒนาองค์กร และจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นคลังความรู้และมีกลไกในการเผยแพร่ในวง
กว้างเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
คณะกรรมการจัดการความรู้ของแผนกจัดซื้อนําองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยนใน
ชุมชนนักปฏิบัติระดับหน่วยงานและองค์ความรู้จากภายนอกองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโครงการ
จัดการความรู้ของฝ่ายฯ มาถอดเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจัดเก็บไว้ในเอกสารการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายและ
มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ
เอกสารหมายเลข 7.4.4 เว็บไซต์ชุมชนนักปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัยและจํานวนการดาวน์โหลดเอกสารองค์
ความรู้ http://qa.bu.ac.th/cop
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สนิ
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 5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
บุคลากรในแผนกจัดซื้อ นําองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้ที่เผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดการความรู้ ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง เช่น การหยุด
พักกลางวันพร้อมกันในเวลา 12.00 น. – 13.00 น.เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า การประหยัดการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงาน วิธีการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน การให้บริการด้วยจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการและการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มาเทียบเคียง
เพื่อพัฒนาและปรับใช้ตามความเหมาะสม เช่น การใช้กระดาษ Reuse การส่ง E-mail แทนการส่งเอกสาร
การเลือกใช้รถจักรยานในการเดินทางภายในวิทยาเขตรังสิต เพื่อลดการใช้พลังงาน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สนิ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการรวบรวมแหล่งความรู้เป็นส่วนกลางผ่านทางเว็ปไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ประเด็นความรู้ที่ได้
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

ระบบบริหารความเสี่ยง (ทุกหน่วยงาน)
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
แผนกจัดซื้อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและตรวจสอบดูแลกลไกการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานได้ เพื่อทําหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข 7.6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 17/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับสถาบัน
เอกสารหมายเลข 7.6.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ ๑๓๖/๒๕๕๔ เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งของหน่วยงานสายการคลัง
เอกสารหมายเลข 7.6.3 คูม่ อื การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.4 รายงานการประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงานจากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
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6. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
โดยจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ
เอกสารหมายเลข 7.6.3 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.5 ความเสี่ยงขององค์กรและแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์ 5
ปี (พ.ศ. 2552 - 2556 )
เอกสารหมายเลข 7.6.6 ประเด็นความเสี่ยงและการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 7.6.7 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ประจําปีการศึกษา
2555
 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ โดย
พิจารณาจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงในอดีต และความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดย
คาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน และประเมิน
จากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น
นอกจากนั้น ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินโดยคณะกรรมบริหารความเสี่ยงได้จัดลําดับความสําคัญของปัจจัย
เสี่ยง และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 7.6.3 คูม่ ือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.6 ประเด็นความเสี่ยงและการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 7.6.7 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ประจําปีการศึกษา
2555
 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
1. ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
2. ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงดังรายละเอียดในแผนจัดการความเสี่ยง
BURM 3 และดําเนินการตามแผนดังกล่าว
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ประจําปีการศึกษา
2555
 5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการติดตามการดําเนินงาน ปีการศึกษาละ 2
ครั้ง และจัดทํารายงานนําเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามสายงานปีละ 2 ครั้ง
เอกสารหมายเลข 7.6.4 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 7.6.8 บันทึกสรุปข้อมูลการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนการจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา 2555
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 6 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินนําผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถาบัน และข้อมูลจากแผนความ
เสี่ยงระดับสถาบันมาใช้ในการปรับแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556
เอกสารหมายเลข 7.6.4 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 7.6.5 ความเสี่ยงขององค์กรและแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์ 5
ปี (พ.ศ. 2552 - 2556 )
เอกสารหมายเลข 7.6.9 แผนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2556
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
6 ข้อ
5
บรรลุเป้าหมาย
จุดแข็ง
แผนกจัดซื้อมีตัวแทนเข้าเป็นคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายโดยคณะกรรมการมีการหมุนเวียน
ทุก ๆ 2 ปี และมีการแบ่งหน้าที่เพื่อดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่ให้มีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.9
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการทีส่ ภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2555 แผนกจัดซื้อมีผู้บริหารหน่วยงานจํานวน 1 ท่าน คือ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ มีค่า
คะแนนผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการ ทีส่ ภาสถาบันแต่งตั้ง รายละเอียดดังนี้
ตําแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน
ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหาร
5
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
5/1 เท่ากับ 5.00
ค่าเฉลี่ยคะแนน

รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7.9.1 ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
≥ 3.51 คะแนน

ผลดําเนินงาน
5

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และหัวหน้าแผนกฯ นําข้อมูลและประเด็นที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ตามบทบาทหน้าที่ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555
แนวทางเสริมจุดแข็ง
หัวหน้าแผนกฯ ควรนําข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
และจัดทําแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2556
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องค์ประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระดับหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณประจําปี
บุคลากรภายในแผนกจัดซือ้ มีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน โดยผ่านทางที่ประชุม
แผนกจัดซื้อ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมแผนกจัดซื้อ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนงบประมาณของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555
 2 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
แผนกจัดซื้อมีแผนงบประมาณ ปีการศึกษา 2555 ที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการการเงินของ
หน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2555 เพื่อเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานและได้รับอนุมัติ
งบประมาณประจําปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 8.2.2 งบประมาณค่าใช้จ่ายและทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของของฝ่าย
จัดหาและบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.2 แผนงบประมาณของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555
 3 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยมีการสรุปรายการค่าใช้จ่าย
และทรัพย์สิน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามการใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับ โดยสรุปค่าใช้จ่ายและ
ทรัพย์สินของฝ่ายฯ สําหรับการบริหารจัดการงบประมาณประจําปี
เอกสารหมายเลข 8.2.3 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน แยกตาม
หมวดบัญชี
เอกสารหมายเลข 8.2.4 แผนการใช้งบประมาณ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
 4 ผู้บริหารหน่วยงานมีการตรวจสอบการใช้เงินภายในหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการตรวจสอบการใช้เงินภายในหน่วยงาน และมอบหมายให้
หัวหน้าแผนกพัสดุกล้วยน้ําไทเป็นผู้ติดตามการใช้เงินภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 8.2.3 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินแยกตาม
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หมวดบัญชี
เอกสารหมายเลข 8.2.4 แผนการใช้งบประมาณ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 8.2.5 บันทึกแจ้งข้อมูลการใช้งบประมาณปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
 5 มีการประเมินผลการใช้งบประมาณประจําปีของหน่วยงานและนําผลประเมินมาปรับปรุงในการ
พิจารณางบประมาณปีถัดไป
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน หัวหน้าแผนกจัดซื้อ หัวหน้าแผนกพัสดุกล้วยน้ําไท และหัวหน้า
แผนกพัสดุรังสิต ติดตามผลการใช้เงินทุกโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงิน ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการทํางบประมาณปีการศึกษา 2556
เอกสารหมายเลข 8.2.2 งบประมาณค่าใช้จ่ายและทรัพย์สิน ปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 8.2.3 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน แยกตามหมวด
บัญชี
เอกสารหมายเลข 8.2.4 แผนการใช้งบประมาณ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 8.2.5 บันทึกแจ้งข้อมูลการใช้งบประมาณปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 8.2.6 รายงานการประชุมการทํางบประมาณปีการศึกษา 2556
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการสรุปข้อมูล/ประเมิน/เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายการ
ของปี ก ารศึ ก ษา 2555 โดยละเอี ย ดและนํา ข้อ มูล มาประกอบการพิ จ ารณาในการจั ดทํ างบประมาณของปี
การศึกษา 2556
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ควรมีการสรุปข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายการของแต่ละแผนกทุก
ไตรมาสและนําข้อมูลเสนอรายงานผู้บริหารฝ่ายเพื่อทราบและติดตามผลการใช้งบประมาณเป็นระยะ
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องค์ประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มุ่งสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ดังนี้
1. มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่น
แก่สาธารณชน ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2551 – 2555 และเป็นแผนแม่บทของ
ทุกหน่วยงาน
2. มีแผนปฏิบัติงานในด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน
3. การประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน พุทธศักราช 2548 เพื่อ
เป็นแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในทั่วทั้งองค์กร
4. มีคณะกรรมการหลายระดับเพื่อพัฒนาและดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
4.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
4.2 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
5. มีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ทําหน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูลการประกันคุณภาพ และสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพของทุกหน่วยงาน และในระดับสถาบัน รวมถึงการจัดทําคู่มือการดําเนินงาน เกณฑ์การประเมิน
และรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองในระดับหน่วยงาน
6. มีเว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นช่องทางสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารด้านความรู้และ
กิจกรรมดําเนินงานการประกันคุณภาพ
7. ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทางเว็บไซต์ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 9.2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในพุทธศักราช 2548
เอกสารหมายเลข 9.2.3 คําสัง่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕ เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.4 คําสัง่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ ๑๙๕/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
เอกสารหมายเลข 9.2.7 แผนงานการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
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ประจําปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 9.2.8 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552-2556
http://qa.bu.ac.th/buqa/download/strategic-corporate-planning-office/BU_PLAN 2552-2556.pdf
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน http:// procurement.bu.ac.th
 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ โดยในปี
การศึกษา 2555 มีการดําเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินโดยมาจากตัวแทนของแต่
ละแผนก
2. มีการวางแผนการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
3. มีการประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
4. มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินทางเว็บไซต์ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
5. มีการสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
5.1 เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา วันที่
26 พฤศจิกายน 2555
5.2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM QA 2555 วันที่ 25 มีนาคม 2556
5.3 เข้าร่วมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวข้ามมาตรฐานสูค่ วามเป็นเลิศปีการศึกษา
2555 วันที่ 22 มกราคม 2556
5.4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM QA ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ เรื่อง การ
อบรมทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการเขียนรายงานแนวปฏิบัติที่ดีอย่าง
เป็นเลิศ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
5.5 การศึกษาข้อมูลแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KM QA) ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทาง
เว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาและระบบอีเมล์
6. มีการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานและสอดคล้องกับ
พันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕ เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
เอกสารหมายเลข 9.2.7 แผนงานการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ประจําปีการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 9.2.9 รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข 9.2.10 เอกสารการเข้าร่วมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM QA เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 9.2.11 ระบบอีเมล https://email.bu.ac.th
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
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อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน http:// procurement.bu.ac.th
 3 มีการประเมินตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบันและดําเนินการประเมินตัวบ่งชี้
ดังกล่าวในองค์ประกอบที่ 10 ซึ่งอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านจิตวิญญาณความเป็น
ผู้ประกอบการ และด้านความเป็นสากล
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานการประเมินตนเองของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา
2555
 4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ในปีการศึกษา 2555 แผนกจัดซื้อ ได้ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ได้แก่
1. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแผนกจัดซื้อ
2. ร่วมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ
3. มีการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา
4. มีการสร้างตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมของหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สนิ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานการประเมินตนเองของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ปีการศึกษา 2555
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.4 รายงานการประเมินตนเองของแผนกจัดซื้อ ปีการศึกษา 2555
 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มกี ารพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี้
ในปีการศึกษา 2555 ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้นําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง การ
ดําเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน นําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา
2554 รวมถึงข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มา
ปรับปรุงการดําเนินงานและการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน แผนบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สนิ ประจําปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้
1.การจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยแยกกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถาม
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
2.มีการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์และจิต
วิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรือ่ ง ความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างจิตสํานึก
การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.13 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงาน (QA 008) ปีการศึกษา 2554
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อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.14 ผลประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน
ปีการศึกษา 2554
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ประจําปี
การศึกษา 2555
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้แก่
1. เว็บไซต์ My Profile สําหรับบุคลากรในการค้นข้อมูลส่วนบุคคล การลงเวลาปฏิบัติงาน วันปฏิบัติงาน
วันหยุด สวัสดิการบุคลากร และการแจ้งข้อมูลระหว่างบุคลากร
2. ฐานข้อมูลโปรแกรม MEIS ระบบจัดซื้อ จัดจ้างและพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ สําหรับทุกหน่วยงานเพื่อใช้บริหารและ
ควบคุมการ ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ แนะนําการเขียน
SAR และการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ขององค์กรด้านการประกันคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานการประเมินตนเองของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา
2555
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.10 MYBU Interactive Web Services for Faculty and Staff
http://my.bu.ac.th/mybu/login.jsp
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
และผูใ้ ช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินเปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียอันได้แก่ นักศึกษา บริษัท/ร้านค้า และ
ผู้ใช้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่าย และโรงอาหาร
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการในภาพรวมของฝ่าย และนํามาพัฒนาการประกันคุณภาพ
ของฝ่าย
เอกสารหมายเลข 9.2.12 ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือระหว่างสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานในระบบการประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2555 ระหว่างฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน ดังนี้
1.ผู้อํานวยการฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับสํานักประกันคุณภาพ ในนามฝ่ายฯ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
3.เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
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หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.มีการรับฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับวิทยากรภายนอกของ สกอ.
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
เอกสารหมายเลข 9.2.5 คําสัง่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ ๘๙/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน สายสนับสนุนวิชาการ
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
เอกสารหมายเลข 9.2.10 เอกสารการเข้าร่วมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM QA เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน http:// procurement.bu.ac.th
9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
8 ข้อ

ผลดําเนินงาน
8 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
4

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรในฝ่ายควรมีส่วนร่วมในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับแผนก และฝ่ายให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในแผนก หน่วยงานภายใน และภายนอกสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
วิธีการคํานวณ
ค่าคะแนนของหน่วยงาน =
(ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้บังคับทําทุกหน่วยงาน x 0.35) +
(ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ บังคับทําเฉพาะบางหน่วยงาน x 0.55) +
(ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสร้างขึ้นเอง x 0.10)
ค่าคะแนนของ(ชื่อหน่วยงาน)

= ((42/9) x 0.35) + (5/1) x 0.55) + ((5/1) x 0.10)
= 1.63 + 2.75 + 0.5
= 4.88

ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2555 หน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
หน่วยงาน
แผนกจัดซื้อ

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.88

รายการหลักฐาน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานการประเมินตนเองของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ปีการศึกษา
2555
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
≥ 4.00 คะแนน

ผลดําเนินงาน
4.88

คะแนนการประเมินตนเอง
4.88

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
แผนกจัดซื้อสามารถดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและตอบสนองต่อเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. และ สมศ.
แนวทางเสริมจุดแข็ง
แผนกจัดซื้อควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ในแต่ละตัวบ่งชี้ว่ามีพัฒนาการใน
แต่ละด้านอย่างไรเมื่อมีผลคะแนนการประเมินตนเองครบ 2 ปี (ปีการศึกษา 2554 และ 2555)
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องค์ประกอบที่ 10

อัตลักษณ์ของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(ทุกหน่วยงาน)
ผลลัพธ์

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ “สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาที่สร้างสรรค์” เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย
และแผนกจัดซื้อ ได้ดําเนินงานสอดคล้องกับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน ที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น และมีการปรับแผนกลยุทธ์ของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมแผนกลยุทธ์และเสนอต่อผู้บริหารสายการคลัง
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธ์สถาบัน 5 ปี ปีการศึกษา 2552-2556
http://qaserver.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planningoffice/25540826/BU_5_Year(2552-2556).pdf
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลย 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ของฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน
 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
มีการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ตั้งแต่ระดับสายบริหารหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และความปลอดภัยภายในพื้นที่โรงอาหารและพื้นที่ให้เช่า
ต่าง ๆ
นอกจากนี้ สายสนับสนุนวิชาการจะมีกิจกรรมทีใ่ ห้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตามแผนกลยุทธ์ 6 ข้อ ได้แก่
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ
3. ความเป็นสากล
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ความเป็นผูน้ ําอยู่ในแนวหน้า
6. การมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
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อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธ์สถาบัน 5 ปี ปีการศึกษา 2552-2556
http://qaserver.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planningoffice/25540826/BU_5_Year(2552-2556).pdf
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลย 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานสรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปีการศึกษา 2555
 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอยู่ในระดับตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5
แผนกจัดซื้อมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยแบ่งการประเมินผลเป็นดังนี้
1. ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผลการประเมินเท่ากับ 4.12 อยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมาก
2. ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการกับบริษัท ร้านค้า ผลการประเมินเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมีความ
พึงพอใจมาก
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริหาร ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
ผลการดําเนินงานของแผนกจัดซื้อ บรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของแผนกจัดซื้อ และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย
ภายในโรงอาหาร
เอกสารหมายเลข 10.2.2 เอกสารการจัดซื้อ
5 สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4 ข้อ

ผลดําเนินงาน
4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
4

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
แผนกจัดซื้อควรมีแผนการปฏิบัติงานที่มีผลการดําเนินงานที่สร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนกจัดซื้อควรส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ จิต
วิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นสากล (ทุกหน่วยงาน)
ผลลัพธ์
คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในด้านความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ
ความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นสากล
แผนกจัดซื้อมีแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในด้านความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ
ความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นสากล ผ่านที่ประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน และมีตัวบ่งชี้ตามแผนงานจํานวน 17 ตัวบ่งชี้
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลย 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สนิ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.12 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สนิ
 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 80
ในปีการศึกษา 2555 ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน โดยมี
จํานวนรวม 17 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแผนบรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลย 1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.12 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555 ของฝ่าย
จัดหาและบริหารทรัพย์สิน
 3 มีผลลัพธ์ทเี่ ป็นรูปธรรมในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
แผนกจัดซื้อมีการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และ
ความเป็นสากล ดังนี้
ด้านจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ
1. จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างจิตสํานึกการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
2. การหยุดพักกลางวันพร้อมกันเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ด้านความเป็นสากล
1. การเพิม่ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
2. การแนะนําอาหารประจําชาติต่าง ๆ ที่อยูใ่ นประชาคมอาเซี่ยนผ่านทาง facebook
ด้านความคิดสร้างสรรค์
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1. การทํา CoP แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้(KM) ของฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.17 เอกสารการเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ของฝ่ายจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน
 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
แผนกจัดซื้อมีการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษาละ 2 ครั้งโดยมีการประเมินทุกๆ 6 เดือน ผ่านที่
ประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ เพื่อสรุปผลการบรรลุเป้าหมายและ
พิจารณาแผนที่ไม่สามารถดําเนินงานได้ในรอบการประเมินครั้งที่ 1 นําเสนอต่อผู้บริหารสายการคลังพิจารณา
และนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงานและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข1.2.3 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข1.2.12 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
5 มีผลลัพธ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดี (good practices) ให้แก่หน่วยงานอื่น
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4 ข้อ

ผลดําเนินงาน
4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
4

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
แผนกจัดซื้อควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรม หัวข้องานประจําสู่งานวิจัย(R2R) เพื่อนํามาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนกจัดซื้อจะส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมเสนอโครงการที่สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ และ
จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ
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ตัวบ่งชี้บังคับทําตามภารกิจ
องค์ประกอบที่ 2

การเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

การจัดบริการด้านกายภาพแก่นักศึกษาและคณาจารย์ (ฝ่ายบริการการศึกษาและ
สวัสดิการ สํานักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายภูมิทศั น์ ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และสํานักทะเบียนนักศึกษา)

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีการจัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา เช่น
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา สนามกีฬา หรือสถานที่ออกกําลังกายพร้อม
อุปกรณ์ สถานที่สําหรับนันทนาการ และสถานที่จัดจําหน่ายอาหาร
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ดูแลพืน้ ที่เพื่อให้บริการและอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่นกั ศึกษาและ
คณาจารย์ เช่น พื้นที่จําหน่ายอาหาร ซุ้มจําหน่ายน้ําและขนม ร้านถ่ายเอกสาร ตู้ ATM ฯลฯ โดยดําเนินการ
สรรหา คัดเลือก พิจารณาร้านจําหน่ายสินค้าต่างๆ เข้ามาจําหน่ายภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งควบคุมดูแลให้อยู่
ภายในกฏระเบียบและข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการบริการด้านกายภาพในการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เอกสารหมายเลข 2.8.1 สัญญาเช่าพื้นที่
เอกสารหมายเลข 2.8.2 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จัดตั้งจําหน่ายอาหาร
 2 มีคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการแก่นกั ศึกษา
มีคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษา แต่งตั้งโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 2.8.6 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ ๒๑๘/๒๕๕๔ เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุม
คุณภาพ ร้านอาหารในมหาวิทยาลัย
 3 มีการดําเนินตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษาของหน่วยงานมีการวางแผน
และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการแก่นกั ศึกษาและคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้จัดให้มีหน่วยงานภายนอกเข้าดําเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารและ
อุปกรณ์ในการปรุงอาหารที่จําหน่ายให้แก่นกั ศึกษาโดย
วิทยาเขตรังสิต ตรวจสอบโดย งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง ในปีการศึกษา 2555 ไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบได้ เนื่องจากกอง
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สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสํานักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อน้ํายาสําหรับใช้ใน
การตรวจสอบ
วิทยาเขตกล้วยน้ําไท ตรวจสอบโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตคลองเตย
อีกทั้งในปีการศึกษา 2555 ได้มีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายแก๊ส ตามประกาศของกรมธุรกิจ
พลังงาน
เอกสารหมายเลข 2.8.8 ใบรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ออกโดยกรุงเทพมหานคร
เอกสารหมายเลข 2.8.9 ประกาศเรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ.ศ. 2554 ของกรม
ธุรกิจพลังงาน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.112 ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 4 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้ให้นกั ศึกษา คณาจารย์ประเมินคุณภาพการบริการ ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณภาพของบริการโดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
1. บริการสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร จํานวนภาชนะ ความสะอาด
และปริมาณของโต๊ะ เก้าอี้ ความสะอาดของพื้นที่ และการให้บริการของพนักงานทําความสะอาด
2. บริการด้านการให้บริการของร้านค้าต่าง ๆ จํานวนร้านขายอาหาร ความเหมาะสมของราคาอาหารและ
ปริมาณ รสชาติอาหาร คุณภาพอาหาร และการให้บริการของพนักงานร้านค้า ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.12 ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพ ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการ ของนักศึกษาและคณาจารย์
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน นําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาปรับปรุงเพื่อนําไปพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยนํามาใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2556
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.16 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2556 ของฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.12 ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
แผนกจัดซื้อมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี่ยน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านความปลอดภัยในการให้บริการ เพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
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ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสร้างขึน้ เอง
ตัวบ่งชี้ที่จบท. 1

มีระบบและกลไกในการบริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระเบียบข้อบังคับเพื่อการปฏิบัติงาน
แผนกจัดซือ้ มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2548 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2548
 2 มีคู่มือปฏิบัติงาน และมีการกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนกจัดซือ้ มีคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพื้นที่เช่า โดยจะทําการปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง และมีการกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน มีการหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบ
ทุก 2 ปี หรือตามความเหมาะสมในช่วงเวลานั้น ๆ
เอกสารหมายเลข จบท. 1.1 รายละเอียดหน้าที่การปฏิบัติงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แผนกจัดซื้อ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.14 คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพื้นที่เช่า
 3 มีการกําหนดคณะทํางานตัวแทนที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
แผนกจัดซือ้ มีการกําหนดคณะกรรมการในการประมูลงานจัดซื้อ จัดจ้าง โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ร่วม
เป็นคณะกรรมการในการกําหนดรายละเอียดการประมูล พิจารณารายละเอียดในการว่าจ้าง ตรวจสอบข้อมูล
สินค้า หรือการว่าจ้าง และการตรวจรับมอบงาน เพื่อความโปร่งใสและได้สินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพ
เอกสารหมายเลข จบท. 1.2 เอกสารตรวจรับงานโดยคณะกรรมการ
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2548
 4 มีระบบการติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน มีระบบ MEIS ในการติดตามการปฏิบัติงานและให้หน่วยงานต่าง ๆ และ
ผู้บริหารหน่วยงานสามารถตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรจากโปรแกรม MEIS
อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
 5 มีการประเมินผลการดําเนินงานและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการประเมินผลการดําเนินงานอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องระยะเวลาการ
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ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกระบวนการปฏิบัติงานในโปรแกรม MEIS
ทั้งนี้แผนกจัดซื้อได้ประชุมเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในเรื่องระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกําหนด
ระยะเวลาการทํางานแต่ละหมวดงานเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
สําหรับเรือ่ งขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบัติงานในโปรแกรม MEIS ได้นําเสนอผู้บริหารสาย
งานเพื่อขอปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารหมายเลข จบท.1.3 รายงานการประชุมระหว่างฝ่ายการคลังและฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เอกสารหมายเลข จบท.1.4 สรุประยะเวลาการทํางานของงานแต่ละหมวดงาน
อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมแผนกจัดซื้อ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดําเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง
แผนกจัดซื้อมีมีข้อบังคับการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างชัดเจน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
แผนกจัดซื้อจะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต

49

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมิน

ตารางที่ 1 ผลประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของแผนกจัดซื้อ
ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

บรรลุ
เป้าหมาย
 = บรรลุ
= ไม่
บรรลุ

8 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน
5 ข้อ
8 ข้อ
4.88









4 ข้อ
4 ข้อ




4
4
42/9 = ไม่นําตัวบ่งชี้ 9.3
4.67
มาคํานวณ

ตัวบ่งชี้บังคับทําเฉพาะบางหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
5 ข้อ
5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้บังคับทําเฉพาะบางหน่วยงาน



5
5/1 =
5.00

ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสร้างขึน้ เอง
ตัวบ่งชี้ที่ จบท.01
5 ข้อ
5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสร้างขึน้ เอง



5
5/1 =
5.00

ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้บังคับทําทุกหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
8 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9
≥ 3.51
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
8 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
≥ 4.00

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3

4 ข้อ
4 ข้อ

ค่าเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้บังคับทําทุกหน่วยงาน

1

คะแนน
การ
ประเมิน
5
5
5
5
5
5
4
4.88

หมายเหตุ

นําคะแนนที่ได้
จากเฉลี่ยคะแนน
รวมทุกตัวบ่งชี้
ของหน่วยงาน
มาบันทึกไว้

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็น
สัดส่วน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ
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ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายในของแผนกจัดซื้อ
ค่าคะแนนของหน่วยงาน

ค่าคะแนนของ(ชื่อหน่วยงาน)

=(ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้บังคับทําทุกหน่วยงาน x 0.35) + (ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้
บังคับทําเฉพาะบางหน่วยงาน x 0.55) + (ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสร้าง
ขึ้นเอง x 0.10)
= ((42/9) x 0.35) + ((5/1) x 0.55) + ((5/1) x 0.10)
= 1.63 + 2.75 + 0.50
= 4.88
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ส่วนที่ 4
บทสรุปผู้บริหาร

4.1 สรุปการดําเนินงานตามภารกิจของฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สนิ ปีการศึกษา 2555 ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในของแผนกจัดซื้อ
แผนกจัดซื้อได้สรุปผลการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2555 โดยมีผลการดําเนินงานตาม
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้โดยเป็นตัวบ่งชี้บังคับทําทุกหน่วยงาน 10 ตัวบ่งชี้และบังคับทําเฉพาะบาง
หน่วยงาน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นเอง 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน

1.ปรัชญา ปณิธาน
1.2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ
7. การบริหารและ
7.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ
การจัดการ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ5
(มี5 ระดับ)
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ5
(มี5 ระดับ)
7.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ5
(มี5 ระดับ)
7.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ5
(มี5 ระดับ)
7.9 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ผ่านเกณฑ์การ
หน่วยงาน
ประเมินมีค่าเฉลี่ย
คะแนนเท่ากับ5.00
(คะแนนเต็ม5)
8. การเงินและ
8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ผ่านเกณฑ์การ
งบประมาณ
ระดับหน่วยงาน
ประเมินระดับ5
(มี5 ระดับ)
9. ระบบและกลไกการ 9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหน่วยงาน
ประเมินระดับ4
(มี5 ระดับ)
9.3 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของ ผ่านเกณฑ์การ
หน่วยงาน
ประเมินมีค่าเฉลี่ย
คะแนนเท่ากับ4.88
(คะแนนเต็ม5)
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คะแนน
5

5

5

5

5

5

4

4.88

องค์ประกอบ
10.อัตลักษณ์ชอง
สถาบัน

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน

10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ4
(มี5 ระดับ)
10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อ ผ่านเกณฑ์การ
สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณ ประเมินระดับ4
ความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นสากล (มี5 ระดับ)

คะแนน
4

4

ผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ที่บังคับทําเฉพาะบางหน่วยงาน 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
การเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน

2.8 การจัดบริการด้านกายภาพแก่นักศึกษา
และคณาจารย์

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ5
(มี5 ระดับ)

คะแนน
5

และมีผลการดําเนินงานในตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นเอง 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ จบท.1

ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน

มีระบบและกลไกในการบริหารงานจัดซื้อ-จัด
จ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับ5 (มี5
ระดับ)

คะแนน
5

4.2 สรุปการดําเนินภารกิจของแผนกจัดซื้อ ปีการศึกษา 2555 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2554
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
แผนกจัดซื้อ มีการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพและและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น สอดคล้อง
กับความต้องการที่หลากหลายของสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระมี
คณะกรรมการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันโดยผู้บริหารหน่วยงานมีการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมพันธกิจ นโยบายวัตถุประสงค์ ภารกิจให้กับบุคลากรทุกคนภายในฝ่ายฯ เพื่อ
ดําเนินการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในด้านทรัพยากร ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ด้าน นโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร จากเหตุการณ์ ภายนอก และดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน โดยมีการจัดทํา
งบประมาณและมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน
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ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
แผนกจัดซื้อมีการบริหารจัดการด้านกายภาพเกี่ยวกับ ดูแลพื้นทีเ่ พื่อให้บริการ และอํานวยความสะดวก
ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น โรงอาหาร ซุ้มจําหน่ายเครื่องดื่มและขนม ร้านถ่ายเอกสาร การบริการตู้ ATM ฯลฯ
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านการจัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมกับการให้บริการนักศึกษา
รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ เสริมสร้างและปลูกฝังการสร้างสรรค์งานและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการให้กับบุคลากรของ
หน่วยงานสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนกจัดซื้อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน เพื่อร่วมจัดทําแผนในการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ได้เพิ่มพูนความรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
รวมทั้งมีการจัดสัมมนาชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ทําให้บุคลากรนํามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้จริง และมีการสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสู่สังคมฐานความรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาของหน่วยงาน เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้
มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณะการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการ
สร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง อันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4.3 สรุปการดําเนินภารกิจของแผนกจัดซือ้ ปีการศึกษา 2555 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
1.มาตรฐานด้านศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา
ด้านกายภาพ
แผนกจัดซื้อมีพันธกิจในการพัฒนางานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพื้นที่เช่า ให้มีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การบริการเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ด้านวิชาการ
แผนกจัดซื้อมีการสนับสนุนงานด้านวิชาการ โดยการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทันต่อการใช้งาน ในคุณภาพที่ถูกต้อง ราคาถูกต้อง
ด้านการเงิน
แผนกจัดซื้อมีการจัดทําแผนงบประมาณ และมีการติดตามการใช้งบประมาณโดยมีการประเมิน
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง อีกทั้งยังมีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน MEIS เชื่อมโยงการทํางานกับฝ่ายการคลัง และ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ด้านภารกิจในการจัดซือ้ จัดจ้าง ดูแลการจัดซื้อให้ได้สินค้าที่มี
คุณภาพราคายุติธรรม มีการนําทรัพย์สินมาหมุนเวียนใช้งานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ มีการ
บริหารพื้นที่เช่าเพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ด้านการบริหารจัดการ
แผนกจัดซื้อ มีนโยบายในการบริหารจัดการที่เน้นหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ บุคลากรในฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของแผนการปฏิบัติงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการ
การจัดการองค์ความรู้ คณะกรรมการจัดทําเว็บไซต์ คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ผูบ้ ริหาร
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หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นและติดตามผลการดําเนินงานจากกรรมการแต่ละชุด และนําสู่ที่ประชุมฝ่ายจัดหาและ
บริหารทรัพย์สนิ
2.มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ด้านการผลิตบัณฑิต
แผนกจัดซื้อสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต โดยการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ทันเวลา และ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แผนกจัดซื้อสนับสนุนด้านการวิจัย โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัย เช่น การ
พัฒนางานประจําสู่งานวิจัย ฯลฯ
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
แผนกจัดซื้อให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการจัดซื้อ
จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ให้แก่หน่วยงานที่ทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนกจัดซื้อสนับสนุนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของ
ศิลปะวัฒนธรรม มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
เช่น การเข้าร่วมงานรดน้ํากรรมการสภาในวันสงกรานต์ งานลอยกระทง งานหล่อเทียนพรรษา เป็นต้น
4.4 สรุปการดําเนินภารกิจของ แผนกจัดซือ้ ปีการศึกษา 2555 ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนกจัดซื้อ ส่งเสริมความเต็มใจให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพื้นที่
เช่า เพื่อให้นักศึกษาใช้ในกิจกรรมต่างๆ การให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทร้านค้าต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว คือ นักศึกษา บุคลากรภายในและบริษทั ร้านค้า แสดงความคิดเห็น
ผ่านแบบสํารวจความพึงพอใจการใช้บริการและนําข้อเสนอแนะจากผลประเมินมาปรับปรุง
2.ด้านกระบวนการภายใน
แผนกจัดซื้อ มีผู้บริหารหน่วยงานถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ
ให้กับบุคลากรทุกคนภายในฝ่ายฯ เพื่อดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ จัดทําเว็ปไซต์ และงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายฯ
ที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการระดมความคิด สร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงการทํางาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินผลการทํางานบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเสริมสร้าง และ
ปลูกฝังการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และ จิตวิญญาณของผู้ประกอบการให้กับบุคลากรของหน่วยงานสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง
3.ด้านการเงิน
แผนกจัดซื้อ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณประจําปี โดยจัดทํา
งบประมาณระดับแผนกแต่ละแผนก และประชุมร่วมกันในการจัดทํางบประมาณของฝ่ายฯ เพื่อตอบสนอง
แผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ โดยมีการดําเนินงาน และบริหารงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม
แผนกจัดซื้อ ให้การสนับสนุนบุคลากรและพัฒนาบุคลากรให้แสวงหาความรู้ ศึกษาความรู้ใหม่ๆ แบ่งปัน
ความรู้ที่ได้รับ กล้าแสดงออก และนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 5
ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี

5.1 ทิศทางการพัฒนาของแผนกจัดซื้อ
แผน 1 ปี
ด้านบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรแผนกจัดซื้อในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงาน
ด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการปรับปรุงระบบ MEIS และกระบวนการทํางาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผรู้ ับบริการ
ด้านการบริหารพื้นที่เช่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้พื้นที่ทใี่ ห้บริการมีความหลากหลายในบริการ
ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รบั บริการ
ด้านส่งเสริมงานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของแผนกจัดซื้อเข้ารับการอบรมการพัฒนางานประจํา
สู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
แผน 5 ปี
ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เกี่ยวกับสินค้า การนําเข้าสินค้า การว่าจ้าง การจ้างแรงงาน
ด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทําระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
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ส่วนที่ 6
ตารางข้อมูลพื้นฐาน

รายการข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ที่จะจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2555
ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ
KPI
ตัวบ่งชี้ที่
9.2 ข้อ 3

หน่วย
นับ

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล

ตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่
9.2 ข้อ 9

ชื่อเรื่อง

ตัวบ่งชี้
9.3

คะแนน

ชื่อข้อมูลพืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2555

จํานวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน
จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
ปีการศึกษา
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์
คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกัด
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No.

ข้อมูลของ
แผนก
จัดซื้อ

250

1

251

-

252

4.88

