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ก

คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 2/1 ของแผนกพัสดุรังสิตฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2555 ที่แสดงผลการประเมินตนเองตาม
องคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยพัฒนาจากเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553 เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
รอบสามของสํ า นั ก รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(องค การมหาชน) (สมศ.) และอั ต ลั กษณ ข อง
มหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนขอมูลที่สําคัญในการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2555 ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
เอกสารฉบับนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของแผนกพัสดุรังสิตอยางตอเนื่องในการมีสวนรวมที่สําคัญ
ตอการสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของหนวยงานสายวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค ซึ่งไดเนนการศึกษาสรางสรรค โอกาสสรางสรรค
และสิ่ ง แวดล อ มสร า งสรรค โดยการจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ที่ มุ ง เน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ รวมทั้ ง มี จิ ต วิ ญ ญาณการเป น
ผูประกอบการเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรคอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้รายงานการประเมินตนเองของแผนกพัสดุรังสิตครั้งนี้
ยังสะทอนการบริหารงานที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได และการรวมกันทํางานอยางมีความสุขของบุคลากรในหนวยงาน
แผนกพัสดุรังสิตหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินคุณภาพภายในและขอเสนอแนะตางๆ ที่จะไดรับจากทาน
และคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในครั้ ง นี้จ ะช ว ยให แ ผนกพั ส ดุ รั ง สิ ต ได แ นวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอขอบพระคุณในการมีสวนรวมที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนา
คุณภาพของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกทานเปนอยางยิ่ง

..................................................
(อาจารยกัญณิกา เพชรแสง)
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิต
4 มิถุนายน 2555
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สวนที่ 1
ขอมูลเบือ้ งตนของแผนกพัสดุรังสิต

1

2

โครงรางองคกรแผนกพัสดุรังสิต
1.ลักษณะองคกร(Organizational Description)
ก.สภาพแวดลอมองคกร(Organizational Environment)
ประวัติความเปนมา
แผนกพัสดุรังสิต กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2529 สังกัดฝายการคลัง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541 ไดยายมาสังกัดฝาย
จัดหาและบริหารทรัพยสิน เปนหนวยงานหนึ่งที่สังกัดสายการคลัง โดยมีหนวยงานในสังกัด จํานวน 3 แผนก คือ แผนก
จัดซื้อ แผนกพัสดุกลวยน้ําไท และแผนกพัสดุรังสิต
ก. สภาพแวดลอมองคกร (Organizational Environment)
1) ภารกิจของแผนกพัสดุรังสิต(Educational Services)
ผลิตภัณฑ หรือบริการของแผนกพัสดุรังสิต คือ การดําเนินการบริหารวัสดุอุปกรณสํารอง การตรวจรับ การ
บันทึก และการตรวจสอบทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารทรัพยสินเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
2) บทบาทและทิศทางของแผนกพัสดุรังสิต(Workforce Profile)
จุดประสงค 1.ดําเนินการบริหารงานดานการเบิกจายวัสดุสํารองและงานดานทรัพยสินเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
2.พัฒนาระบบการบริหารงานของแผนกพัสดุใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาการบริหารงานและการบริการสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1.สํารองพัสดุที่มีคุณภาพใหเพียงพอตอการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2.พัฒนาระบบงานพัสดุใหมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารวัสดุและทรัพยสินอยางถูกตอง คุมคา และมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการดําเนินงาน
5. เสริมสรางบุคลากรใหมีความรูเชี่ยวชาญงานพัสดุรอบดาน
6. จัดการใหบริการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานภายในตางๆ ใหสามารถดําเนินการ
ดานพัสดุเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
วัฒนธรรม ทํางานเปนทีม ซื่อสัตย อดทน เต็มใจใหบริการ
S Sustainability ความยั่งยืน
คานิยม
STOCK
T Transparency & accountability โปรงใสตรวจสอบได
O Operation quality คุณภาพการดําเนินงาน
C Collaboration การทํางานแบบเปนทีม
K Knowledge & sharing ความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สมรรถนะหลักขององคกร
1.สมรรถนะดานความรู ความเชี่ยวชาญของบุคลากรดานการบริหารและการบริการงานพัสดุ บุคลากรของฝาย
มีความรูความสามารถในการตรวจรับ การควบคุม การจําหนายพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแกไข
ปญหา และใหคําแนะนําเพื่อแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
2.สมรรถนะดานการควบคุมคุณภาพงาน บุคลากรของฝายมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะรักษาระดับคุณภาพของงาน
โดยมีการตรวจสอบดวยความละเอียด รอบคอบ แมนยํา เพื่อปองกันหรือลดปญหาที่อาจเกิดขึ้น มีการใหคําแนะนํา
ยืดหยุน และผอนปรนในการใหบริการ โดยรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3)ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงานแบงเปนกลุมและประเภท ระดับการศึกษาของผูปฏิบัติงาน
3

ปการศึกษา 2555 แผนกพัสดุรังสิตมีบุคลากรทั้งหมด 8 คนแบงออกเปนหัวหนาแผนก 1 คน อาจารย 6 คน
เจาหนาที่ 1 คนและพนักงาน 1 คน ดังนี้
รายละเอียดผูปฏิบัติงาน

ผูบริหาร

อาจารย

อายุ

เจาหนาที่/
พนักงาน
2
2
2
2
1
1

รวม

รอยละ

ต่ํากวา 30 ป
1
1
12.50
31- 40 ป
3
3
37.50
มากกวา 40 ป
1
1
4
50.00
เพศ
ชาย
1
3
37.50
หญิง
1
4
5
62.50
การศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
2
25.00
ปริญญาตรี
1
5
6
75.00
ประสบการณ ต่ํากวา 10 ป
3
3
37.50
10 – 20 ป
1
2
3
37.50
มากกวา 20 ป
2
25.00
ลักษณะงาน งานควบคุมวางแผน
1
1
12.50
งานดานทรัพยสิน
3
4
50.00
งานดานวัสดุ
2
2
25.00
งานทําความสะอาด
1
12.50
4) สภาพแวดลอมพื้นฐาน (Assets)
4.1 สถานที่ตั้ง อาคารคลังพัสดุรังสิต ชั้น1ประกอบดวยสํานักงานและคลังพัสดุรังสิต สํานักงานแผนกจัดซื้อ
4.2 เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
รายการอุปกรณ 1.โปรแกรม MEIS
7.เครื่องพิมพรหัสกุญแจจํานวน2 เครื่อง
และเทคโนโลยี
2.เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 9 เครื่อง
8.โทรศัพท จํานวน 5 เครื่อง
3.เครื่องพริ้นเตอร จํานวน 3 เครื่อง
9.กลองถายภาพดิจิตอลจํานวน 1 ตัว
4.เครื่องพิมพบารโคด จํานวน 2 เครื่อง
10.เครื่องอัดเสียงดิจิตอลจํานวน1ครื่อง
5.เครื่องอานบารโคดทรัพยสินจํานวน 1เครื่อง 11.มอเตอรไซด จํานวน 3 คัน
6.เครื่องอานบารโคดวัสดุจํานวน1 เครื่อง
5) กฎระเบียบ (Regulatory Requirements)
เนื้อหาสาระของกฎระเบียบ
หนวยงานผูออกหรือ
กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
ขอบังคับ ประกาศ
เจาของกฏ
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลทรัพยสิน -มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1.ดานการบริหารงาน
ใหอยูในสภาพปกติพรอมใชงาน
-ประกาศ เรื่อง การดูแลและรับผิดชอบ
ประกาศที่
ทรัพยสินของหนวยงาน
-อํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ ๑๔/๒๕๕๒
-ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวย การ ของแผนกพัสดุ
-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๔๘
-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-การดูแลรับผิดชอบ การโอนยาย
-ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดูแล ทรัพยสินของหนวยงาน และบุคคล ประกาศที่
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
๑๙๕/๒๕๔๘
การเบิก-ยืมกุญแจและการสง
ทรัพยสินคืนแผนกพัสดุ
2.ดานการบริหารบุคคล
-การคัดเลือกและการจางงาน
-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4

-ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550

-คาจางคาตอบแทน เวลาทํางาน
และการลา
-สวัสดิการและวินัย
3.ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
-เกณฑคุณภาพเพื่อการดําเนินงานให -สภามหาวิทยาลัย
-ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วาดวยการ ไดมาตรฐาน
กรุงเทพ
ประกันคุณภาพภายในพุทธศักราช 2548
ข.ความสัมพันธระดับองคกร(Organizational Relationships)
1) โครงสรางแผนกพัสดุรังสิต(Organizational Structure)
แผนผังโครงสรางการบริหารงานของแผนกพัสดุรังสิต
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
(ผูอํานวยการฝายฯ)

แผนกจัดซื้อ
(หัวหนาแผนกจัดซื้อ)

แผนกพัสดุกลวยน้ําไท
(หัวหนาแผนกพัสดุกลวยน้ําไท)

อาจารย / เจาหนาที่ / พนักงาน

อาจารย / เจาหนาที่ / พนักงาน

2) นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Customers)
นักศึกษาและผูมี
ขอกําหนด/ความคาดหวัง
สวนไดสวนเสีย
1. นักศึกษา
ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
และพึงพอใจ
2. บุคลากรของ
ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
มหาวิทยาลัย
และพึงพอใจ
3. บริษัท/รานคา

แผนกพัสดุรังสิต
(หัวหนาแผนกพัสดุรังสิต)
อาจารย / เจาหนาที่ / พนักงาน

บริการที่หนวยงานดําเนินงาน การสนับสนุน/การสื่อสาร
ใหบริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ
ในการทํากิจกรรม
บริการดานวัสดุสํารองและ
ทรัพยสิน

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว
และถูกตองตามเงื่อนไขหรือ
ขอตกลง
การดําเนินงานมีคุณภาพและ
ไดตามเกณฑมาตรฐาน
นําไปพัฒนาชุมชนและสังคม

การติดตอโดยตรงที่แผนก
การติดตอโดยตรงที่แผนก
ทางโทรศัพท/อีเมล
ทางเอกสาร/การประชุม
การติดตอโดยตรงที่แผนก
ทางโทรศัพท

บริการตรวจรับสินคา/
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร
4. สกอ./สมศ.
การดําเนินงานตามเกณฑ
การรายงานทางเอกสาร
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
5.โรงเรียน/ชุมชน
การใหบริจาคอุปกรณทางโทรศัพท ทางเอกสาร
หรือหนวยงาน
ครุภัณฑเพื่อสนับสนุน
ติดตอโดยตรงที่แผนก
ภาครัฐ
การศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
3) ผูสงมอบ และคูความรวมมือ (Suppliers and Partners)
ผูสงมอบ บทบาทตอการดําเนินงาน
ขอกําหนดสําคัญ
การสนับสนุน/การสื่อสาร
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หนวยงาน
-สนับสนุนขอมูล
ภายในองคกร -ใหความรวมมือดานกําลังคน
บริษัทผูสง
มอบสินคา

-การใหความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกในการสงสินคา

ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว -การติดตอโดยตรงกับแผนก
และพึงพอใจ
-สื่ออิเลคทรอนิกส (อีเมล)
-ทางโทรศัพท ทางเอกสาร
-การประชุมรวมกับหนวยงาน
ความสะดวกรวดเร็วถูกตองใน -การติดตอโดยตรงกับแผนก
การตรวจรับสินคา
-ทางโทรศัพท ทางเอกสาร

2. สภาวะการณขององคกร(Organizational Situation)
ก. สภาพดานการแขงขัน (Competitive Environment)
1) คูแขงขันหรือคูเปรียบเทียบ (Competitive Position)
ประเด็นการเทียบเคียง
แผนกพัสดุ
สวนงานคลังพัสดุ
ม.กรุงเทพ
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดานทรัพยากรบุคคล
8 คน
5 คน
จํานวนวิทยาเขต
2 วิทยาเขต
2 วิทยาเขต
ดานการบริหารจัดการ มีสํานักงานบริหารของแตละวิทยาเขต ศูนยกลางวิทยาเขตบางนาบริหาร 2 วิทยาเขต
ดานการประกันคุณภาพ ระดับฝาย 1 ฉบับ/ระดับแผนก 1 ฉบับ มีระดับกองคลัง 1 ฉบับ
2) ปจจัยตอความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลง (Competitiveness Changes)
2.1 ปจจัยสําคัญที่กําหนดความสําเร็จของแผนกพัสดุรังสิต
ประเภทการ
คูแขง
ประเด็นการแขงขัน ผลการดําเนินงานในปจจุบัน
ปจจัยสําคัญที่ทําให
แขงขัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
ประสบความสําเร็จ
การแขงขัน
มหาวิทยาลัย 1.กระบวนการบริหาร -กระบวนการทํางานมีความ
-ความรวมมือ
ภายในประเทศ
หัวเฉียวเฉลิม จัดการ
ซับซอนมากกวา
-งบประมาณ
พระเกียรติ
-บุคลากรภายในให
2.การใชเทคโนโลยี
-มีการใชเทคโนโลยีที่มีความ
การสนับสนุน
3.จํานวนบุคลากร
ทันสมัยมากกวา
-มีจํานวนบุคลากรในหนวยงาน
มากกวา
แผนกพัสดุรังสิตใหบริการวัสดุ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการ ใหเพียงพอ
ตอการใชงานเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมโครงการตางๆของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
2.2 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน
ปจจัยแตละดาน
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอสภาพการแขงขัน
ปจจัยภายใน
-การเปลี่ยนแปลงนโยบายขององคกรทําใหตองปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน
-ปริมาณงานในความรับผิดชอบแตละบุคคลที่เพิ่มขึ้น
ปจจัยภายนอก
-การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดลอมธรรมชาติและเทคโนโลยีใหม ๆ ทํา
ใหแผนกตองศึกษา คนควาและพัฒนาบุคลากรดานความรูความสามารถใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
แหลงขอมูลที่แผนกพัสดุรังสิตใชเปรียบเทียบประกอบดวยแหลงขอมูลจาก Website , Internet ,การไปศึกษาดู
งานภายนอกโดยขอจํากัดในการไดขอมูลมาเปรียบเทียบ คือ มีขอมูลจํากัดไมครบถวนขอมูลไมตรงตามที่ตองการ
ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Context)
Dimensions
ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
(Strategic Challenges)
(Strategic Advantages)
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1. พัฒนาทักษะและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรตรง
ตามความรับผิดชอบของ
ภาระงาน
2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ บริหาร
จัดการ และการบริการ

- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- สงเสริมการศึกษางาน การอบรม
- สงเสริมการพัฒนางานประจําสู R2R
- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบบริการขอมูลขาวสาร

3. บริหารจัดการขอมูล
สําคัญเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเชิงบริหาร

- บุคลากรพรอมรับการพัฒนาทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ
- นโยบายการสนับสนุน R2R ของ
มหาวิทยาลัย
- มีผูเชี่ยวชาญดาน IT เปนที่ปรึกษาใน
การพัฒนาระบบ
- ระบบโครงสรางพื้นฐานดาน IT ของ
มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูง
- ระบบโครงสรางพื้นฐานดาน IT ของ
มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูง
- ผูรับผิดชอบมีความพรอมรวมมือพัฒนา

- จัดทําฐานขอมูลดานการจัดซื้อจัดจาง
การเบิกจายวัสดุสํารอง
- จัดทําเว็บไซตฝายฯ เปนสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารขอมูลสําคัญแกบุคลากรของฝาย
และหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย
ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ(Performance Improvement System)
1) สวนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
แผนกพัสดุรังสิตนําหลักการ PDCA ในการปรับปรุงระบบผลการดําเนินงาน โดยมีการจัดทํา SAR เปนประจําทุก
ปการศึกษา และมีกรรมการดําเนินผลการดําเนินงาน โดยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับการดําเนินงานในป
ถัดไป
2) กระบวนการบริหารความรู และการประเมินผลการเรียนรู
แผนกพัสดุรังสิตมีการสงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรมและสรางผลงานวิจัยจากงานประจํา (R2R) มีการ
สงเสริม อบรมชุ มชนนั กปฏิบั ติใหกับ บุ คลากร เพื่อเปน การพัฒ นาระบบงานประจําใหมีป ระสิทธิภ าพ และเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน และนอกหนวยงาน โดยเปนการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
ความรูอยางยั่งยืน
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1.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินขององคประกอบคุณภาพในรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา
2554
องคประกอบที่ 1
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาตามขอเสนอแนะ
1 ตัวบงชี้ที่ 1.2
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน จะจัดทํา ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีการจัดทําและปรับปรุง
และปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ ข องฝ า ยฯให แผนกลยุทธของฝายฯใหส อดคลองกับ แผนกลยุทธส าย
สอดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ส ายการคลั ง การคลัง และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ตามบริบ ท
และแผนกลยุ ทธ ของมหาวิ ทยาลั ย ตาม ของหนวยงานและสามารถปฏิบัติไดจริง
บริบทของหนวยงานและสามารถปฏิบัติ
ไดจริง
องคประกอบที่ 2
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาตามขอเสนอแนะ
1 ตัวบงชี้ที่ 2.8
มี ก ารปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารสิ่ ง อํ า นวย มีการปรับปรุงการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ความสะดวกตา ง ๆ ในการให บริ การแก ในการใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารย ไดแก การ
นักศึกษาและคณาจารย
ชําระคาใชจายแบบ one stop service แกนักศึกษาที่เขา
พักคอนโด The link และลุมพินีเพลส (LPN)
องคประกอบที่ 7
อันดับ
1

แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ผูบริหารฝายจัดหาและบริ หารทรัพยสิ น
ทุกระดับ ศึกษาวิธีปฎิบัติที่ดี หรืออบรม/
สั ม มนาการบริ ห ารจั ด การ ภาวะผู นํ า
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน

ผลการดําเนินการการปรับปรุง
และพัฒนาตามขอเสนอแนะ
ผูบริหารฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินทุกระดับ ศึกษาวิธี
ปฎิบัติที่ดี หรืออบรม/สัมมนาการบริห ารจัดการ ภาวะ
ผู นํ า และนํ า มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหน ว ยงาน ได แ ก
แนวทางลดความสูญเปลาจากการใชไฟฟา แนวทางการ
ลดตนทุนคาใชจายของหนวยงาน

ตัวบงชี้ที่ 7.4
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ควรมีการ ฝ า ยจั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย สิ น มี ก ารรวบรวมแหล ง
รวบรวมแหลงความรูเปนสวนกลาง ผาน ความรู เป น ส ว นกลาง ผ านทางเว็ บ ไซตฝ ายจัด หาและ
ทางเว็ บ ไซต ฝ า ยจั ด หาแล ะบริ ห าร บริหารทรัพยสิน เพื่อเปนแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงาน
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ทรัพยสิ น เพื่ อเปน แนวทางที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ฝ า ยจั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย สิ น เป ด
โอกาสใหบุคลากรของฝายฯไดเขามาเปน
คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของ
ฝายฯ โดยมี การหมุน เวี ย นบุ คลากรของ
แตละแผนกทุกๆ 2 ป
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ผู อํ า นวยการฝ า ยจั ด หาและบริ ห าร
ทรัพยสิน และหัว หนาแผนกฯ นําขอมูล
และประเด็ น ที่ เ ป น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต าม
บทบาทหนาที่ มาใชเปนสวนหนึ่งในการ
ปรับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของ
ฝ า ยจั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย สิ น
ป
การศึกษา 2555
องคประกอบที่ 8
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1 ตัวบงชี้ที่ 8.2
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน จะมีการ
สรุ ป ข อ มู ล /ประเมิ น ผ ล การใช จ า ย
งบประมาณและรายการของแตละแผนก
โดยละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาใน
การจัดทํางบประมาณในปถัดไป
องคประกอบที่ 9
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1 ตัวบงชี้ที่ 9.2
ควรสงเสริมใหบุคลากรในฝายฯไดมีการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ งานด านการ
ประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 9.3
ควรทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในแตละตัวบงชี้
วามีพัฒนาการในแตละดานอยางไรเมื่อมี
ผลคะแนนการประเมินตนเองครบ 2 ป

ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน เปดโอกาสใหบุคลากรของ
ฝายฯไดเขามาเปนคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง
ของฝายฯ โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรของแตละแผนก
ทุกๆ 2 ป
ผูบริหารฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินทุกระดับนําขอมูล
และประเด็นที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีตามบทบาทหนาที่ มาใช
เปนสวนหนึ่งในการปรับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ปการศึกษา 2555
ไดแก โครงการจัดหารายไดจ ากแหลงอื่น โครงการลด
ตนทุนในการจัดซื้อทรัพยากรใหม
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
และพัฒนาตามขอเสนอแนะ
ฝ า ยจั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย สิ น มี ก ารสรุ ป ข อ มู ล /
ประเมินผลการใชจายงบประมาณและรายการของแตละ
แผนก โดยละเอี ย ด เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาในการ
จัดทํางบประมาณในปถัดไป
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
และพัฒนาตามขอเสนอแนะ
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินสงเสริมใหบุคลากรในฝาย
ฯไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับงานดานการประกัน
คุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันไดแก การเขารวม
โครงการอบรมทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั บ ฝ า ยอาคารสถานที่
การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มีการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน
ในแตละตัวบงชี้วามีพัฒนาการในแตละดานอยางไรเมื่อมี
ผลคะแนนการประเมินตนเองครบ 2 ป (ปการศึกษา
2553 และ 2554)
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(ปการศึกษา 2553 และ 2554)
องคประกอบที่ 10
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1
ตัวบงชี้ที่ 10.2
ฝ า ยจั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย สิ น ให ก าร
สนั บ สนุ น โดยมี ส ว นร ว มในการจั ด
กิจ กรรมและโครงการที่ ห น วยงานตางๆ
จัด ทํา เกี่ ยวกับ การสร า งสภาพแวดลอม
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส ร า ง ส ร ร ค ที่ เ กิ ด
ประโยชนและสรางคุณคาตอองคกรและ
สังคม

ผลการดําเนินการการปรับปรุง
และพัฒนาตามขอเสนอแนะ
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินใหการสนับสนุน โดยมีสวน
ร ว มในการจั ด กิ จ กรรมและโครงการที่ ห น ว ยงานต า งๆ
จัดทํา เกี่ยวกับการสรางสภาพแวดลอมและการศึกษาที่
สรางสรรคที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอองคกรและ
สังคม ไดแกการสั่งซื้ออุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรมและ
โครงการ การรั บ ซื้ อ น้ํ า มั น พื ช ใช แ ล ว จากบุ ค ลากร
นักศึกษา และชุมชน ตลอดจนจัดซื้อวัสดุตั้งตนในการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลสําหรับใชงานภายในมหาวิทยาลัย การ
เขารว มโครงการพลังงานสี เขีย ว 5ช.รว มกับ ฝายอาคาร
สถานที่ รวมปฏิบัติการ 3ป.ปดไฟ ปรับแอร ปลดปลั๊กชวย
ชาติประหยัดพลังงาน

ตัวบงชี้ที่ 10.3
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน สงเสริม ฝายจัด หาและบริ ห ารทรั พย สิน สง เสริม การจัด ทํา งาน
การจั ด ทํ า งานประจํ า สู ง านวิ จั ย ที่ ประจําสูงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับภารกิจของฝายฯโดยสง
บุคลากรเขารวมอบรม และสรางผลงาน R2R เรื่องการ
เกี่ยวของกับภารกิจของฝาย
ประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดกับระบบตัดสต็อกวัสดุและ
การบริหารการตรวจนับจํานวนวัสดุคงเหลือ
ตัวบงชี้ที่สรางขึ้นเอง
แนวทางเสริมจุดแข็ง/
ผลการดําเนินการการปรับปรุง
อันดับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาตามขอเสนอแนะ
1 ตัวบงชี้ที่ จบท. 1
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน สง เสริ มและพั ฒ นาบุค ลากรของหน ว ยงานเพื่อ เพิ่ม พู น
เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู ความสามารถในการ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดแก การอบรม
ปฏิบัติงาน
โปรแกรม Excel ระดับตนและระดับกลาง การอบรม
R2R การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน การ
อบรม Microsoft word 2007 การอบรมการทําเว็บ
เพจ อบรมการใชงาน Google Apps for Education
ตัวบงชี้ที่ จบท. 2
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน จะสราง ฝ า ยจั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย สิ น สร า งความเชื่ อ มั่ น ใน
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ผานการใชงานแลว ใหกับ
ทรั พ ยากรที่ ผ า นการใช ง านแล ว ให กั บ หน ว ยงาน เพื่ อสร า งจิ ต สํ านึ ก การใชท รั พ ยากรให เ กิ ด
หน ว ยงาน เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก การใช ความคุ ม ค า ทั้ ง องค ก รโดยให ผู เ ชี่ ย วชาญดํ า เนิ น การ
ทรัพยากรใหเกิดความคุมคาทั้งองคกร
ตรวจสอบประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมกอนนําไป
จัดสรรใชงานตอ
ตัวบงชี้ที่ จบท. 3
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ฝ า ยจั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย สิ น โดย
หัวหนาแผนกพัสดุจะมีการสุมตรวจสอบ
จํ า นวนคงเหลื อ ของรายการวั ส ดุ เ พื่ อ
ตรวจสอบความถูกตองอยางนอย 2 ครั้ง
ตอปการศึกษา

หัวหนาแผนกพัสดุ 2 วิทยาเขตมีการสุมตรวจสอบจํานวน
คงเหลือของรายการวัสดุเพื่อตรวจสอบความถูกตองอยาง
นอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม

1.3 สรุปผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับหนวยงานและสถาบันป
การศึกษา 2554
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหนวยงาน
ผลการดําเนินการ
อันดับ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
การปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะ
1 ตัวบงชี้ที่ 10.2
ควรมีผลการจัดกิจกรรมที่สงเสริมจุดเนน ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
จุดเดนของมหาวิทยาลัย
จุด เน น จุ ดเด น ของมหาวิ ท ยาลั ย ได แก โ ครงการบริ จ าค
อุป กรณรวมกับมหาวิทยาลัย อื่น การปรับ ปรุงและดู แล
สภาพแวดลอมโรงอาหารใหถูกสุขลักษณะ การสนับสนุน
การจัดโครงการและกิจกรรมตางๆที่สงเสริมจุดเนนจุดเดน
ของมหาวิทยาลัยเชนการสั่งซื้ออุปกรณและการใหบริการ
วัสดุอุปกรณเพื่อจัดกิจกรรม
ตัวบงชี้ที่ 10.3
ควรเพิ่มกิจกรรมที่สนับสนุนดานความคิด ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
สรางสรรคและจิตวิญญาณความเปน
จุ ด เน น จุ ด เด น ของมหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก โ ครงการอบรม
ผูประกอบการอยางเปนรูปธรรม
สั ม มนาการเตรี ย มความพร อ มทรั พ ยากรบุ ค คล เรื่ อ ง
ความคิ ด สร า งสรรค กั บ การสร า งจิ ต สํ า นึ ก การเป น
ผูประกอบการทางธุรกิจ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การทําแบบประเมินความพึงพอใจแยก
ฝ า ย จั ด ห า แ ล ะ บ ริ ห า ร ท รั พ ย สิ น มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและสุมใหตรง แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ปการศึกษา 2555
กับกลุมเปาหมาย
โดยประเมินแยกตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและสุมใหตรง
กั บ กลุ ม เป า หมายเพื่ อ นํ า ผลประเมิ น มาพั ฒ นาการ
ดําเนินงานใหตรงกับความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียแตละกลุม
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินการ
อันดับ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
การปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะ
1 แนวทางเรงดวนที่ควรดําเนินการ
เรงพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับการ ฝายจัด หาและบริ ห ารทรั พย สิน มีการพั ฒ นาทัก ษะทาง
เปดประชาคมอาเซียน
ภาษาให แ ก บุ ค ลากรของฝ า ยฯเพื่ อ รองรั บ การเป ด
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2

องคประกอบที่ 1
ควรเพิ่มชองทางโดยใชระบบ IT เผยแพร
แผนกลยุทธใหบุคลากรทุกระดับเขาใจใน
ทิศทางเดียวกันอยางทั่วถึง และเขมแข็ง
ขึ้น

3

องคประกอบที่ 7
ควรมีมาตรการเสริมจุดแข็งเรื่อง บุคลากร
มีความภักดีตอสถาบัน มีความสามัคคี
แ ล ะ บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร ทํ า ง า น พ ร อ ม
สภาพแวดลอมมีความเหมาะสม เพราะ
สถานการณ ภ ายนอกหรื อ บริ บ ทของ
การศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงไปอาจมี ผ ลต อ
ความภักดีตอสถาบันของบุคลากร
ควรดํ า เนิ น การให บุ ค ลากรตระหนั ก ใน
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ไดวิเคราะห

ประชาคมอาเซียนไดแกการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน ในสวนงานโรงอาหารมีการศึกษาขอมูล และ
ประชาสัมพันธวัฒนธรรมอาหารประจําชาติอาเซียน
ผูบริหารฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินเพิ่มชองทางโดย
ใชระบบ IT เผยแพรแผนกลยุทธใหบุคลากรทุกระดับ
เขาใจในทิศทางเดียวกันอยางทั่วถึง และเขมแข็งขึ้นผาน
ระบบ e-Mail และเว็บไซตฝายฯ
ควรมีมาตรการเสริมจุดแข็งเรื่อง บุคลากรมีความภักดีตอ
สถาบัน มีความสามัคคี และบรรยากาศการทํางานพรอม
สภาพแวดลอมมีความเหมาะสม เพราะสถานการณ
ภายนอกหรือบริบทของการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอาจมี
ผลตอความภักดีตอสถาบันของบุคลากร

ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ในการจัดทําแผนความเสี่ยงของหนวยงานสอดคลองกับ
แผนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและเผยแพรใหบุคลากร
รับรูและตระหนักในความเสี่ยงที่ไดวิเคราะห ผูบริหารฝาย
ฯมีการติดตามการดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงป
การศึกษาละ 2 ครั้งเพื่อรายงานตอผูบริหารสายงาน
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับสถาบัน
ผลการดําเนินการ
อันดับ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
การปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะ
1 มาตรฐานดานการบริหารและพัฒนา
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีการจัดโครงการอบรม
สถาบัน
ควรพัฒ นาอัตลั กษณ ดานการเสริมสราง สั ม นาการเตรี ย มความพร อ มทรั พ ยากรบุ ค คล เรื่ อ ง
ทั ศ นคติ หรื อ จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ความคิ ด สร า งสรรค กั บ การสร า งจิ ต สํ า นึ ก การเป น
ผู ป ระกอบการ และความเป น สากลให ผูประกอบการทางธุร กิจ และการเพิ่มพูน ความรูดาน
ภาษาอังกฤษโดยใหบุคลากรเขาอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
เขมขนยิ่งขึ้น
การปฏิบัติงาน
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สวนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
ของแผนกพัสดุรังสิต ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2555
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2.1 องคประกอบและตัวบงชี้ของแผนกพัสดุรังสิต ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
แผนกพัสดุรังสิตไดกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินและเกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพ
ภายในจํ า นวน 6 องค ป ระกอบ 13 ตั ว บ ง ชี้ ตามเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2555
1. ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน จํานวน 10 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ชนิดของ
ชนิดของ จํานวน
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ สมศ. ตัวบงชี้
สกอ.
ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน
1. ปรัชญา ปณิธาน 1.2 กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงาน กระบวนการ
1
(ทุกหนวยงาน)
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ
7. การบริหารและ
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุก
กระบวนการ
4
การจัดการ
ระดับ (ทุกหนวยงาน)
7.4 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู กระบวนการ
(ทุกหนวยงาน)
7.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (ทุกหนวยงาน) กระบวนการ
7.9การปฏิ บั ติ ตามบทบา ทหน า ที่ ข อ ง
ผลลัพธ
ผูบริหารหนวยงาน (ทุกหนวยงาน)
8. การเงินและ
8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ
1
งบประมาณ
ระดับหนวยงาน (ทุกหนวยงาน)
9. ระบบและกลไก
9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
กระบวนการ
2
การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหนวยงาน (ทุก
หนวยงาน)
9.3 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ผลลัพธ
ของหนวยงาน (ทุกหนวยงาน)
10. อัตลักษณของ
10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
ผลลัพธ
2
มหาวิทยาลัย
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
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(ทุกหนวยงาน)
10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ผลลัพธ
เพื่อสนับสนุนดานความคิดสรางสรรค
จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ และ
ความเปนสากล (ทุกหนวยงาน)
รวม
10
2. ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ชนิดของ
ชนิดของ
จํานวน
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ สมศ.
ตัวบงชี้
สกอ.
ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน
2.การเรียนการสอน 2.8 การจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษา กระบวนการ
1+0
และคณาจารย
รวม
1
3. ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง จํานวน 2 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ชนิดของ
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ของ
หนวยงาน
ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
ตัวบงชี้ จบท.2 มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ผานการใชงานแลวมาหมุนเวียน กระบวนการ
ใชงานตอในองคกรใหเกิดความคุมคา
ตัวบงชี้ จบท.3 การจัดบริการดานวัสดุสํารองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
กระบวนการ
การเรียนการสอน
รวม

จํานวน
ตัวบงชี้
1
1
2

2.2 เกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ
ผลการประเมิน
เปนคาคะแนน 0 - 5 กําหนดเปนทศนิยมสองตําแหนงโดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม
และในกรณีที่ไมมีผลการดําเนินการใหได 0 คะแนน และมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง
การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง
การดําเนินงานระดับดีมาก
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2.3 ผลการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ การประเมิน คุณภาพภายในของแผนกพัสดุรังสิต ฝายจั ด หาและบริหาร
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2555
ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน
องคประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงาน
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนกพัสดุรังสิตไดมอบหมายบุคลากรของแผนกรวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
งานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน และหัวหนาแผนกพัสดุรังสิตไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานในการ
จัดทํา โดยคณะกรรมการไดจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน แผนที่จัดทําเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ดวยการประชุมวางแผนกลยุทธของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินเพื่อการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน
นอกจากนี้ ยังมีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่มีตอมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพื่อ
สะทอนภาพรวมในดานการเปนมหาวิทยาลัยที่นาตื่นเตนและสรางสรรค ดานความเปนเลิศทางวิชาการ และดาน
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การปลูกฝงจิตวิญญาณของผูประกอบการเพื่อพรอมรับความทาทายในอนาคตของภาคพื้นเอเชียแปซิฟก ทั้งนี้
เพื่ อนํ าผลที่ ได ไปประกอบการพิ จ ารณาแผนกลยุท ธของสถาบัน รวมทั้ งแผนกลยุ ทธ ของหน ว ยงานให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธสถาบัน 5 ป ปการศึกษา 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 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.5 บันทึกขออนุมัติแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
ประจําปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 1.2.6 รายงานผลสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีตอมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดย ทีม Survey (ภายใตโครงการ BU 2013) (ดูไดที่สํานักวิจัยและประเมินผล)
 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายในหนวยงาน
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิต มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูบุคลากร โดยผานการประชุมแผนก
เพื่อใหบุคลากรทุกคนรับทราบ
เอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุ ทธเปน แผนปฏิบัติการประจําปตามภารกิจหลักของหนว ยงาน ซึ่ง
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิชาและสถาบัน
แผนกพัสดุรังสิต มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปตามภารกิจหลักของหนวยงาน
ซึ่งสนับสนุนการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงาน และสถาบัน โดยบุคลากรของแผนกรวมกันนําเสนอโครงการ
และใหบุคลากรที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานนําไปเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ประจําปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหาร
เอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
 4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปทรัพยสิน
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 และคา
เปาหมายของแตล ะตัวบงชี้จํานวนเทากับ 17 ตัวบงชี้ โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฝายจัดหาและ
บริหารทรัพยสินทําหนาที่ในการดําเนินการและติดตามเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยในปการศึกษา
2555 มีการดําเนินงานครบ 17 ตัวบงชี้คิดเปนรอยละ 100
เอกสารหมายเลข1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข1.2.5 บันทึกขออนุมัติแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
ประจําปการศึกษา 2555
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5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจของหนวยงาน
แผนกพัสดุรังสิตมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินทั้งในสวน
ความรับผิดชอบของแผนกและการมีสวนรวมในภาพรวมของฝายฯ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555
ครบทุกภารกิจของหนวยงานและมีการกําหนดผูรับผิดชอบในทุกภารกิจ
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณา
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปในสวนความ
รับผิดชอบของแผนกโดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบทําหนาที่รายงานในที่ประชุมของแผนกเพื่อนําขอมูลรายงาน
ผลการติดตามตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสินตอไป
ผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ปละ 2 ครั้งโดยมีกระบวนการดังตอไปนี้
1. มีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป มีการยืนยันวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ และความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบการเก็บรักษา
และดูแลเอกสารหรือขอมูล
2. มีการติดตามผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2555 ในที่
ประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
3. มีการรายงานผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายแผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2555 ในที่ประชุม
ผูบริหารสายการคลัง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2555 และครั้งที่ 2/2556
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.12 รายงานการประชุมสายการคลัง
 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณา
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ จํานวน 2 ครั้ง โดย
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ในที่ประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของ
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินและรายงานผลตอผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาในการประชุมผูบริหารสายการ
คลังครั้งที่ 1/2555 และครั้งที่ 2/2556 และบรรลุตามตัวบงชี้กลยุทธรอยละ 100
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
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เอกสารหมายเลข 1.2.12 รายงานการประชุมสายการคลัง
 8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูบริหารสถาบันและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน ไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติงานในป2556 ในประเด็นดังนี้ การจัดกิจกรรมที่สงเสริมจุดเนนจุดเดนของมหาวิทยาลัยและ
ควรเพิ่มกิจกรรมที่สนับสนุนดานความคิดสรางสรรคและจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการอยางเปนรูปธรรม
และการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจโดยแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและประเมินใหตรงกลุมเปาหมาย
เอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 1.2.13 ผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หนวยงาน (QA 008) ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 1.2.14 ผลประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2554 (http://qaserver.bu.ac.th/download/main.php)
เอกสารหมายเลข 1.2.15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (http://qaserver.bu.ac.th/download/main.php)
เอกสารหมายเลข 1.2.16 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2556 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
8 ขอ

ผลดําเนินงาน
8 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
บุคลากรของแผนกพัสดุรังสิตรวมกันจัดทําและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนเองและมี
สวนรวมในการนําเสนอโครงการตางๆตามบริบทของหนวยงานและสามารถปฏิบัติไดจริง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
แผนกพัสดุรังสิตจะจัดใหมีการทบทวนแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและจัดใหมีการหมุนเวียน
บุคลากรที่รับผิดชอบแตละโครงการรายงานความกาวหนาในที่ประชุมของแผนก
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องคประกอบที่ 7

การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 7.2

ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนและกําหนดทิศทาง การดําเนินงานที่สอดคลองกับสถาบัน
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน และมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสินประจําปการศึกษา 2555 ในดานตางๆเชน
1. จัดทําและปรับปรุงแผนกลยุทธ
2. จัดทําและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
3. จัดทํางบประมาณ
4. จัดทําและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
5. จัดทําและปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองของแผนกพัสดุรังสิต
มีการกําหนดทิศทาง แผนปฏิบัติงานของแผนกพัสดุรังสิตรวมกับแผนกพัสดุกลวยน้ําไท นําเสนอตอ
ผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินเพื่อจัดทําในภาพรวมของฝาย
เอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนบริหารความเสี่ยงฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ทรัพยสินปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.2.2 แผนงบประมาณฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.2.6 รายงานการประเมินตนเองของแผนกพัสดุรังสิต
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธสถาบัน 5 ป ปการศึกษา 2552-2556
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http://qaserver.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planningoffice/25540826/BU_5_Year(2552-2556).pdf
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2554 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานฝายจัดหาและ
บริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
 2 ผู บ ริ ห ารสามารถถ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น แ ละทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานไปยั ง บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หนวยงานและสถาบัน
1. หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตถายทอดวิสัยทัศน และทิศทางการดําเนินงานและแผนกลยุทธไปยังบุคลากรทุก
คนในแผนกพัสดุรังสิตผานที่ประชุมแผนกพัสดุรังสิต
2. หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตใชขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงานเชน ฐานขอมูล
MyBU, โปรแกรม MEIS,เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 7.2.7 MYBU Interactive Web Services for Faculty and Staff
http://my.bu.ac.th/mybu/login.Jsp
เอกสารหมายเลข 7.2.8 โปรแกรม MEIS
เอกสารหมายเลข 7.2.9 เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน http:// procurement.bu.ac.th
อางอิงตามเอกสารหมายแลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
 3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน
1. หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อทบทวนเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน
ในที่ประชุมแผนกพัสดุรังสิตโดยใหบุคลากรที่ไดรับมอบหมายในการติดตามความกาวหนาของโครงการรายงาน
ตอที่ประชุมของแผนก
2. หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายของ
แผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2555 เพื่อทบทวนเปาหมายและปรับแผนปฏิบัติงาน รวมถึงนําผลการประเมินไป
จัดทําแผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2556
3. หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายของแผน
บริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2555 เพื่อทบทวนประเด็น มาตรการจัดการ และระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลัง
การจัดการความเสี่ยง
4. หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมีสวนรวมในการประเมินผลการใชงบประมาณประจําปของฝายจัดหาและ
บริหารทรัพยสิน เพื่อใหเปนไปตามแผนการใชงบประมาณ หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมีการแจงผลการดําเนินจาก
การติดตามและประเมินผลใหบุคลากรในหนวยงานรับรูในที่ประชุมแผนก
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและ
บริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
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1. หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรในการประชุมแผนก การเสนอ
ขอคิดเห็นตางๆในการปฏิบติงาน มาปรับปรุงการดําเนินงาน เชน
1.1 การวางแผนการตรวจนับทรัพยสินที่เสียหายจากเหตุการณน้ําทวมเพื่อปรับปรุงบัญชี
1.2 การวางแผนการติดรหัสทรัพยสินของอาคารกอสรางใหม
1.3 การปรับปรุงการสํารองวัสดุ
1.4 การเสนอในเรื่องการปรับปรุงคลังน้ํามัน
2. หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมอบหมายงาน การตัดสินใจใหแกบุคลากรในแผนกตามหนาที่งานที่รับผิดชอบ
เอกสารหมายเลข 7.2.13 เอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
 5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานเต็มตามศักยภาพ
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิต มีการถายทอดความรูใหแกบุคลากรในแผนกโดยการแลกเปลี่ยนความรู และ
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางบุคลากร เชน การถายทอดความรูเกี่ยวกับ CoP ดานการลดตนทุนของ
มหาวิทยาลัย การประชุมรวมกันเพื่อระดมความคิดเห็นดานการลดตนทุนของแผนกเพื่อนําประเด็นที่ไดเสนอตอ
งานกิจกรรม CoP ดานการลดตนทุนของฝายฯ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหบุคลากรของแผนกเขารับการ
อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู เชน การอบรมโปรแกรม Excel ระดับตนและระดับกลาง การอบรมR2R การ
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน การอบรม Microsoft word เพื่อการปฏิบัติงาน การอบรมออกแบบ
เว็บไซต อบรมทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการเขียนรายงานแนวปฏิบัติที่ดีอยางเปนเลิศ
รวมทั้งยังมีคูมือการปฏิบัติงานของแผนกพัสดุ เพื่อใหบุคลากรใหมไดศึกษาในขั้นตน และมีการมอบหมายให
บุคลากรสอนงานใหกับบุคลากรใหมเพื่อสรางความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงาน
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตไดถายทอดความรูแกบุคลากรดานตางๆ เพื่อนําไปสงเสริมและปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายที่ไดตั้งไว รวมทั้งบุคลากรและหัวหนาแผนกมีการแลกเปลี่ยนความรูรวมกันในงานดานตางๆ ดังนี้
1. งานดานการจัดการความรู
2. งานดานการบริหารความเสี่ยง
3. งานดานงบประมาณ
4. งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
5. งานดานการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
เอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการความรู(KM) ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 7.2.15 คูมือการปฏิบัติงานแผนกพัสดุ
เอกสารหมายเลข 7.2.16 เว็บไซตฝายบุคลากร http://personneloffice.bu.ac.th/
เอกสารหมายเลข 7.2.17 เอกสารการเขารับการอบรมพัฒนาความรูของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
 6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ดังตอไปนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
แผนกพัสดุรังสิตดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนปฏิบัติงาน สอดคลองกับแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2554 ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยและบุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีทิศทาง ยุทธศาสตรและ
เปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตามประเมินผลป
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การศึกษาละ 2 ครั้งและนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ ในการบริหารงานใน
ปตอไป
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
แผนกพัสดุรังสิตมีแนวทางกํากับดูแลการบริหารที่ดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2548 มีการนําเทคโนโลยีและอุปกรณมาใชในการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทําใหสามารถใชทรัพยากรทั้งดาน
ตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
แผนกพัสดุรังสิตใหบริการจัดสํารองวัสดุ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกาปฏิบัติงานของหนวยงาน
เพียงพอและทันตามกําหนดระยะเวลาตอการใชงาน
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไวตามความ
คาดหวังของบุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย
5. หลักความโปรงใส (Transparency)
แผนกพัสดุรังสิตดําเนินงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 โดยใชหลักความ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได เชน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจากหนวยตรวจสอบกิจการภายในเปนประจํา
ทุกปการศึกษาการตรวจสอบรายการเบิกวัสดุของหนวยงานผานโปรแกรม MEIS
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตเปดโอกาสใหบุคลากรของแผนกมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็น รวมกระบวนการ
ตัดสินใจ 19 กระบวนการพัฒนา และรวมเสนอแนวทางการแกปญหาในการปฏิบัติงานในที่ประชุมของแผนก
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย รวมแสดงความคิดเห็นผานแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับบุคลากรของแผนกตามหนาที่ความรับผิดชอบ
การเปนตัวแทนในรูปแบบของคณะกรรมการตางๆ และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตใชหลักการบริหารงาน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548
ดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตใชหลักความเสมอภาคในการบริหารงานทั้งบุคลากรของแผนก และผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกชาย หญิง อายุ ฐานะและการศึกษา เชนการมอบหมายงานตามหนาที่
งานรับผิดชอบ การหมุนเวียนการเปนคณะกรรมการชุดตางๆ
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมีการหารือเพื่อหาขอตกลงรวมกันทั้งภายในแผนกและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
เอกสารหมายเลข 7.2.18 เว็บบอรดบุคลากร (Faculty Forum)
http://my.bu.ac.th/PortalJsp/MainPortal.jsp
เอกสารหมายเลข 7.2.23 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2550
เอกสารหมายเลข 7.2.25 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2548
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
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อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต

 7 ผูบริหารนําผลการประเมินของสถาบันไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตนําผลประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน ป
การศึกษา 2554 มาปรับปรุงการบริหารงาน และ จัดทําแผนการปฏิบัติงานปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.13 ผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภาย
ภายใน ระดับหนวยงาน (QA 008) ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.14 ผลประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับ
สถาบัน ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
7 ขอ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
แผนกพัสดุรังสิตมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯภายในมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตจะทําการศึกษาวิธีปฎิบัติที่ดี หรืออบรม/สัมมนาการบริหารจัดการ ภาวะผูนํา เพื่อ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบงชี้

การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตไดรับมอบหมายใหเขารวมกิจกรรมดานการจัดการความรูตามแผนการดําเนินงาน
การจัดการความรูประจําปการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ดําเนินตามแผนแมบทการจัดการความรู
(ปการศึกษา 2554 – 2559) โดยมหาวิทยาลัยกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในดานวิจัย
ดานการเรียนการสอน ดานการลดตนทุนของมหาวิทยาลัย ดานการลดปญหาการลาออกของนักศึกษา และดาน
การเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหม ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินไดกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู
ทางดานการเตรียมความพรอมทรัพยากรบุคคล ใหสอดรับกับยุทธศาสตรของหนวยงานทางดานการจัดโครงการ
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พัฒนาบุคลากรใหสรางสรรคงานบริการดวยจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการโดยจัดอบรมสัมมนาเรื่อง
ความคิดสรางสรรคกับการสรางจิตสํานึกการเปนผูประกอบการทางธุรกิจ และโครงการศึกษาดูงานเพื่อกลยุทธ
แหงชัยชนะและสรางความเปนเลิศในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยจัดศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บุคลากรของแผนกพัสดุรังสิตเขารวมโครงการดังกลาวทั้งในรูปแบบการรวมเปนคณะกรรมการจัดทําโครงการ
และผูเขารวมโครงการ
เอกสารหมายเลข 7.4.1 แผนแมบทการบริหารจัดการความรู (ปการศึกษา 2554 – 2559)
เอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา2555
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธสถาบัน 5 ป ปการศึกษา 2552-2556
http://qaserver.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planningoffice/25540826/BU_5_Year(2552-2556).pdf
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) ฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
 2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู และทักษะดานการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
แผนกพัสดุรังสิตกําหนดกลุมเปาหมายจากขอมูลในระบบ Knowledge Profile ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ตามแผนแมบทการจัดการความรู (ปการศึกษา 2554 – 2559) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมขอมูลความรูและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมวิธีการกําหนดกลุมเปาหมายโดยใชนโยบาย
จากผูบริหารระดับสูงและขอเสนอแนะจากผูบริหารในระดับหนวยงาน ในการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายให
เขารวมเปนสมาชิกและรวมในกิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ซึ่งบุคคลดังกลาวจะไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะตามประเด็นความรูในขอ 1
แผนกพัสดุรังสิตไดใชนโยบายจากผูบริหารของหนวยงานในการกําหนดใหบุคลากรเขารวมกับชุมชมนักฏิบัติ
ทางดานการลดตนทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรูและทักษะตาม
ประเด็นความรูในขอ 1
เอกสารหมายเลข 7.4.1 แผนแมบทการบริหารจัดการความรู (ปการศึกษา 2554 – 2559)
เอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา2555
เอกสารหมายเลข 7.4.3 ระบบ Knowledge Profile
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) ฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
 3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินเปนสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ ดานการลดตนทุนของมหาวิทยาลัย จาก
จํานวน 5 ชุมชนนักปฏิบัติ ในระดับมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อเปนแหลงในการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูที่มีอยูในบุคคล (tacit Knowledge) ไปสูบุคลากรเปาหมายที่
ถูกกําหนดไวในขอ 2 และนําองคความรูที่ไดจัดเก็บเปนคลังความรูและเผยแพรในวงกวาง
แผนกพัสดุรังสิตไดมอบหมายใหบุคลากรของแผนกเขารวมเปนคณะกรรมการการจัดการความรู(KM)ของฝาย
จัดหาและบริหารทรัพยสินเพื่อรวมดําเนินการ และจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติดานการลดตนทุนของ
มหาวิทยาลัย และไดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องแนวทางลดความสูญเปลาที่เกิดจากการใหบริการ/
กิจกรรมของหนวยงานตางๆ และหัวหนาแผนกพัสดุรังสิตไดสงบุคลากรในแผนกเขารวมกิจกรรม CoP กลางของ
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มหาวิทยาลัย และไดนําองคความรูที่ได นําไปถายทอดตอ ในที่ประชุมแผนกพัสดุรังสิตและบุคลากรของฝายฯ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเขารวมโครงการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรูของฝายฯ เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดี และเผยแพรใหบุคลากรรับรูผานเว็บไซตของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) ฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน http:// procurement.bu.ac.th
 4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตไดรับมอบหมายใหเขารวมกับชุมชนนักปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยนําองคความรูที่ได
จากการแลกเปลี่ยน และองคความรูที่ไดจากแหลงเรียนรูภายนอกมาเปนแนวปฏิบัติที่ดี และนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการทํางานและพัฒนาองคกร และจัดเก็บอยางเปนระบบเปนคลังความรูและมีกลไกในการเผยแพรใน
วงกวางเพื่อนําไปใชประโยชน
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตนําองคความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งไดจากการแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติระดับ
หนวยงานและองคความรูจากภายนอก องคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและโครงการจัดการความรูของฝาย
ฯ มาถอดเปนลายลักษณอักษรแลวจัดเก็บไวในเอกสารการจัดการองคความรูของฝายและมีการเผยแพรใน
เว็บไซตของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 7.4.4 เว็บไซตชุมชนนักปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัยและจํานวนการดาวนโหลดเอกสารองค
ความรู http://qa.bu.ac.th/cop
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) ฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน http:// procurement.bu.ac.th
 5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
บุคลากรของแผนกพัสดุรังสิตนําองคความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและองคความรูที่เผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร และแนวปฏิบัติที่ดีตาง ๆ ที่ไดจากการจัดการความรู ไปปรับใชกับการปฏิบัติงานจริง เชน การหยุด
พักกลางวันพรอมกันในเวลา 12.00 น. – 13.00 น.เพื่อลดการใชไฟฟา การประหยัดการใชทรัพยากรของ
หนวยงาน วิธีการลดตนทุนคาใชจายของหนวยงาน การใหบริการดวยจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ
และการนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงาน ณ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มาเทียบเคียงเพื่อพัฒนา
และปรับใชตามความเหมาะสม
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) ฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

จุดแข็ง
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บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

แผนกพัสดุรังสิตมีการรวบรวมแหลงความรูเปนสวนกลางผานทางเว็ปไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
แผนกพัสดุรังสิตจะสงเสริมใหบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานมาถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูและเผยแพร
ประเด็นความรูที่ได

ตัวบงชี้ที่ 7.6
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตไดมอบหมายใหบุคลากรของแผนกรวมเปนคระกรรมการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง
ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน และฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงานทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบดูแลกลไกการบริหารความเสี่ยงให
สามารถสนับสนุนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานได เพื่อทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการ
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บริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน
เอกสารหมายเลข 7.6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 17/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับสถาบัน
เอกสารหมายเลข 7.6.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ ๑๓๖/๒๕๕๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของหนวยงานสายการคลัง
เอกสารหมายเลข 7.6.3 คูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.4 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
 2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงานจากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
แผนกพัสดุรังสิตไดรวมกันวิเคราะหและระบุความเสี่ยงตามบริบทของแผนกเพื่อรวบรวมประเด็นความเสี่ยง
ของแผนกใหบุคลากรของแผนกที่ไดรับมอบหมายเปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝายฯนําไปเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ไดวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผล
กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน ในดาน
ตางๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานปจจัยการผลิต
2. ความเสี่ยงดานขอมูลสารสนเทศ
3. ความเสี่ยงดานคุณภาพและมาตรฐาน
4. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
5. ความเสี่ยงดานการเงิน
6. ความเสี่ยงดานความยั่งยืน
โดยจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคูมือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคูมือการบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 7.6.3 คูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.5 ความเสี่ยงขององคกรและแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันตามแผนยุทธศาสตร
5 ป (พ.ศ. 2552 - 2556 )
เอกสารหมายเลข 7.6.6 ประเด็นความเสี่ยงและการวิเคราะหระดับความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 7.6.7 คูมือการบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ประจําปการศึกษา
2555
 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน
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ขอ 2
แผนกพัสดุรังสิตมีการรวบรวมประเด็นความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบตลอดจนลําดับความเสี่ยง
ของแผนกใหบุคลากรของแผนกที่ไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการความเสี่ยงของฝายฯนําไปเสนอตอที่
ประชุมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ โดย
พิจารณาจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณเสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดย
คาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน และประเมิน
จากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น
นอกจากนั้น หนวยงานไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคูมือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คูมือการบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 7.6.3 คูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสารหมายเลข 7.6.6 ประเด็นความเสี่ยงและการวิเคราะหระดับความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 7.6.7 คูมือการบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ประจําปการศึกษา
2555
 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหาและบริหารความเสี่ยงมีการดําเนินการดังนี้
1. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
2. สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงดังรายละเอียดในแผนจัดการความเสี่ยง BURM 3 และดําเนินการตาม
แผนดังกลาวเพื่อใหผลการประเมินความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยงฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ประจําปการศึกษา
2555
 5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในสวนความ
รับผิดชอบของแผนกโดยใหบุคลากรที่ไดรับมอบหมายติดตามความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยงรายงานในที่
ประชุมของแผนก และสรุปผลนําเสนอตอที่ประชุมแผนบริหารความเสี่ยง
ผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการติดตามและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตามการดําเนินงาน ปการศึกษาละ 2
ครั้ง และจัดทํารายงานนําเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัยตามสายงานปละ 2 ครั้ง
เอกสารหมายเลข 7.6.4 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 7.6.8 บันทึกสรุปขอมูลการบรรลุเปาหมาย ตามแผนการจัดการความเสี่ยง ปการศึกษา 2555
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
 6 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบ ริหารสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบันไปใชในการปรับแผน
บริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2556
เอกสารหมายเลข 7.6.4 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 7.6.5 ความเสี่ยงขององคกรและแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันตามแผนยุทธศาสตร 5 ป
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(พ.ศ. 2552 - 2556 )
เอกสารหมายเลข 7.6.9 แผนการบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ปการศึกษา 2556
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
6 ขอ

ผลดําเนินงาน
6 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีบุคลากรจากตัวแทนของแตละแผนกเขามาเปนคณะกรรมการการบริหาร
ความเสี่ยงของฝายโดยคณะกรรมการมีการหมุนเวียนทุก ๆ 2 ป และมีการแบงหนาที่เพื่อดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงตามที่ไดรับมอบหมาย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ฝ า ยจั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย สิ น ควรมี ก ารประเมิ น และทบทวนคู มื อ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของ
หนวยงานทุกปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 7.9
ชนิดของตัวบงชี้

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน
ผลลัพธ

เกณฑการประเมิน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2555 แผนกพัสดุรังสิต มีผูบริหารหนวยงานจํานวน 1 ทาน ไดแก หัวหนาแผนกพัสดุรังสิต มีคา
คะแนนผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการ ที่สภาสถาบันแตงตั้ง รายละเอียดดังนี้
ตําแหนงผูบริหารหนวยงาน

คาคะแนนการประเมินผล
ผูบริหาร
5

หัวหนาแผนกพัสดุรังสิต
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ผลดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเปาหมาย
≥ 3.51 คะแนน
5.00
5 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
รายการหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 7.9.1 คาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง
จุดแข็ง
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตควรนําขอมูลและประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ มาใชเปนสวน
หนึ่งในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2555
แนวทางเสริมจุดแข็ง
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารอยางเปนรูปธรรม

องคประกอบที่ 8

การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ที่ 8.2
ชนิดของตัวบงชี้

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระดับหนวยงาน
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

เกณฑการประเมิน
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ



1 บุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณประจําป
บุคลากรของแผนกพัสดุรังสิตทุกคน มีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณประจําปของแผนก เพื่อนําขอมูลการ
ใชงบประมาณของแผนกนําเสนอตอผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน และนําเสนอผูบริหารใน
ภาพรวมของฝายผานทางที่ประชุมแผนกพัสดุรังสิตและหัวหนาแผนกพัสดุรังสิตมอบหมายบุคลากรของแผนกทํา
หนาที่รวบรวมขอมูลการใชงบประมาณของแผนกรายงานใหบุคลากรของแผนกทราบในที่ประชุมของแผนก
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
 2 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ
แผนกพัสดุรังสิตมีแผนการจัดทํางบประมาณ ปการศึกษา 2555 ที่สอดคลองกับทิศทางการบริหารจัดการ
การเงินของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555เพื่อเสนอตอผูบริหาร
ตามสายงาน
เอกสารหมายเลข 8.2.2 งบประมาณคาใชจายและทรัพยสิน ปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.2 แผนงบประมาณของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ปการศึกษา 2555
 3 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
แผนกพัสดุรังสิตมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
รวบรวมขอมูลการใชงบประมาณของแผนกทําการสรุปรายการคาใชจายและทรัพยสิน เพื่อนําเสนอตอหัวหนา
แผนกและหัวหนาแผนกนําขอมูลการใชเงินตามงบประมาณที่ไดรับเสนอตอผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน สําหรับการบริหารจัดการงบประมาณประจําป
เอกสารหมายเลข 8.2.3 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน แยกตามหมวด
บัญชี
เอกสารหมายเลข 8.2.4 แผนการใชงบประมาณ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
 4 ผูบริหารหนวยงานมีการตรวจสอบการใชเงินภายในหนวยงานเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย
ผูบริหารหนวยงานโดยผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการตรวจสอบการใชเงินภายในหนวยงาน
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิตจะเปนผูติดตามการใชเงินใหเปนไปตามแผนการใชงบประมาณของแผนก และเปนไป
ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมแผนกพัสดุรังสิต
เอกสารหมายเลข 8.2.4 แผนการใชงบประมาณ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
 5 มีการประเมินผลการใชงบประมาณประจําปของหนวยงานและนําผลประเมินมาปรับปรุงในการ
พิจารณางบประมาณปถัดไป
หัวหนาแผนกพัสดุรังสิต ติดตามผลการใชเงินทุกโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงิน ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจในการทํางบประมาณปการศึกษา 2556
เอกสารหมายเลข 8.2.4 แผนการใชงบประมาณ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง
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บรรลุเปาหมาย

5 ขอ

5 ขอ

5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
แผนกพัสดุรังสิต จะมีการสรุปขอมูล/ประเมินผลการใชจายงบประมาณและรายการของแตละแผนก โดย
ละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทํางบประมาณในปถัดไป
แนวทางเสริมจุดแข็ง
แผนกพัสดุรังสิตจะวางแผนการจัดทํางบประมาณของแผนกใหครอบคลุมการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตรังสิต

องคประกอบที่ 9

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 9.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหนวยงาน
กระบวนการ

คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

เกณฑการประเมิน
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ



1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มุงสรางวัฒนธรรม
คุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ดังนี้
1. มีแผนยุทธศาสตรดานการประกันคุณภาพที่มุงสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร และสรางความเชื่อมั่น
แกสาธารณชน ซึ่งอยูในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2551 – 2555 และเปนแผนแมบทของ
ทุกหนวยงาน
2. มีแผนปฏิบัติงานในดานประกันคุณภาพของหนวยงาน
3. การประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน พุทธศักราช 2548 เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในทั่วทั้งองคกร
4. มีคณะกรรมการหลายระดับเพื่อพัฒนาและดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ไดแก
4.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
4.2 คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
4.3 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สายสนับสนุนวิชาการ
5. มีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ประสานงาน ใหขอมูลการประกันคุณภาพ และสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพของทุกหนวยงาน และในระดับสถาบัน รวมถึงการจัดทําคูมือการดําเนินงาน เกณฑการประเมิน
และรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองในระดับหนวยงาน
6. มีเว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนชองทางสารสนเทศที่ใชในการสื่อสารดานความรูและ
กิจกรรมดําเนินงานการประกันคุณภาพ
7. ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทางเว็บไซตของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 9.2.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วาดวยการประกันคุณภาพภายในพุทธศักราช 2548
เอกสารหมายเลข 9.2.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ ๑๙๕/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ ๘๙/๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน สายสนับสนุนวิชาการ
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
เอกสารหมายเลข 9.2.7 แผนงานการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
ประจําปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 9.2.8 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556
office/BU_PLAN" http://qa.bu.ac.th/buqa/download/strategic-corporateoffice/BU_PLAN 2552-2556.pdf
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน http:// procurement.bu.ac.th
 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหนวยงาน
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ โดยในป
การศึกษา 2555 มีการดําเนินงานในดานตางๆ ดังนี้
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1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินโดยมาจากตัวแทนของแต
ละแผนก
2. มีการวางแผนการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
3. มีการประชุมเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
4. มีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเองของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินทางเว็บไซตของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
5. มีการสนับสนุนบุคลากรใหเขารวมโครงการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
5.1 เขารับฟงการบรรยายเรื่อง หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา วันที่
26 พฤศจิกายน 2555
5.2 เขารวมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM QA 2555 วันที่ 25 มีนาคม 2556
5.3 เขารวมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู กาวขามมาตรฐานสูความเปนเลิศปการศึกษา
2555 วันที่ 22 มกราคม 2556
5.4 เขารวมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM QA รวมกับฝายอาคารสถานที่ เรื่อง การ
อบรมทักษะการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการเขียนรายงานแนวปฏิบัติที่ดีอยาง
เปนเลิศ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
5.5 การศึกษาขอมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM QA) ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาผานทาง
เว็บไซตของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาและระบบอีเมล
6. มีการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานและสอดคลองกับ
พันธกิจและการพัฒนาหนวยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ ๑๙๒/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
เอกสารหมายเลข 9.2.7 แผนงานการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
ประจําปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข 9.2.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
เอกสารหมายเลข 9.2.10 เอกสารการเขารวมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM QA เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 9.2.11 ระบบอีเมล https://email.bu.ac.th
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน http:// procurement.bu.ac.th
 3 มีการประเมินตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบันและดําเนินการประเมินตัวบงชี้
ดังกลาวในองคประกอบที่ 10 ซึ่งอัตลักษณของสถาบัน ไดแก ดานความคิดสรางสรรค ดานจิตวิญญาณความเปน
ผูประกอบการ และดานความเปนสากล
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานการประเมินตนเองของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ปการศึกษา
2555
 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
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1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
ในปการศึกษา 2555 ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ไดแก
1. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของฝาย และมีการประเมินคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละแผนก
3. มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
4. มีการวิเคราะหตัวบงชี้
5. มีการสรางตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมของหนวยงาน
เอกสารหมายเลข 9.2.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานการประเมินตนเองของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ปการศึกษา
2555
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.4 รายงานการประเมินตนเองของแผนกจัดซื้อ ปการศึกษา 2555
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5 รายงานการประเมินตนเองของแผนกพัสดุกลวยน้ําไท ปการศึกษา 2555
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.6 รายงานการประเมินตนเองของแผนกพัสดุรังสิต
 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
ในปการศึกษา 2555 ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ไดนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง การ
ดําเนินงาน ไดแก ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน นําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา
2554 รวมถึงขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งไดรับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มา
ปรับปรุงการดําเนินงานและการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน และแผนบริหารความเสี่ยงของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน ประจําปการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้
1.การจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชวิธีแจกแบบสอบถาม
ใหตรงกลุมเปาหมาย
2.มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมจุดเนนจุดเดนของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนดานความคิดสรางสรรคและจิต
วิญญาณการเปนผูประกอบการ เชน การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง ความคิดสรางสรรคกับการสรางจิตสํานึก
การเปนผูประกอบการทางธุรกิจ การอบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการทํางาน
จากเครื่องคอมพิวเตอร PC เชื่อมตอกับอุปกรณสื่อสารที่รองรับระบบเครือขายไรสายภายในมหาวิทยาลัย การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดกับระบบตัดสต็อกวัสดุ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.13 ผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหนวยงาน (QA 008) ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.14 ผลประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน
ปการศึกษา 2554
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 แผนการบริหารความเสี่ยง ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ประจําป
การศึกษา 2555
 6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบ
คุณภาพ
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ไดแก
1. เว็บไซต My Profile สําหรับบุคลากรในการคนขอมูลสวนบุคคล การลงเวลาปฏิบัติงาน วันปฏิบัติงาน
วันหยุด สวัสดิการบุคลากร และการแจงขอมูลระหวางบุคลากร
2. ฐานขอมูลโปรแกรม MEIS ระบบจัดซื้อ จัดจางและพัสดุ ครุภัณฑ สําหรับทุกหนวยงานเพื่อใชบริหารและ
ควบคุมการ ใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ใหความรูที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ แนะนําการเขียน
SAR และการเชื่อมตอกับเว็บไซตขององคกรดานการประกันคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 รายงานการประเมินตนเองของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ปการศึกษา
2555
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.10 MYBU Interactive Web Services for Faculty and Staff
http://my.bu.ac.th/mybu/login.jsp
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียอันไดแก นักศึกษา บริษัท/รานคา และ
ผูใชบริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของฝาย และโรงอาหาร
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการในภาพรวมของฝาย และนํามาพัฒนาการประกันคุณภาพของ
ฝาย
เอกสารหมายเลข 9.2.12 ผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
 8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานในระบบการประกันคุณภาพป
การศึกษา 2555 ระหวางฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบ
สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน ดังนี้
1. ผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินและหัวหนาแผนกพัสดุรังสิต ไดรับแตงตั้งเปนผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับสํานักประกันคุณภาพ ในนามฝายฯ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
3. เว็บไซตของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. มีการรับฟงบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา กับวิทยากรภายนอกของ สกอ.
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
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เอกสารหมายเลข 9.2.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ ๘๙/๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน สายสนับสนุนวิชาการ
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/
เอกสารหมายเลข 9.2.10 เอกสารการเขารวมโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM QA เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน http://procurement.bu.ac.th
9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
8 ขอ

ผลดําเนินงาน
8 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
4 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรในแผนกพัสดุรังสิต ควรมีสวนรวมในงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับแผนก และ
ฝายฯใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรสงเสริมใหบุคลากรในแผนกพัสดุรังสิตไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานดานการ
ประกันคุณภาพ ทั้งภายในแผนก หนวยงานภายใน และภายนอกสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 9.3
ชนิดของตัวบงชี้

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน
ผลลัพธ

วิธีการคํานวณ
คาคะแนนของหนวยงาน

คาคะแนนของแผนกพัสดุรังสิต

= (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน x 0.35) +
(คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน x 0.55) +
(คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง x 0.10)
= ((43/9) x 0.35) + ((5/1) x 0.55) + ((10/2) x 0.10)
= 1.67 + 2.75 + 0.50
= 4.92

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2555 หนวยงานมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
หนวยงาน
แผนกพัสดุรังสิต

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.92
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รายการหลักฐาน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.6 รายงานการประเมินตนเองของแผนกพัสดุรังสิต
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
≥ 4.00 คะแนน

ผลดําเนินงาน
4.92 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
4.92 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
บุคลากรภายในแผนกพัสดุรังสิตใหความรวมมือและรับผิดชอบงานประกันคุณภาพตามที่ไดรับมอบหมายเปน
อยางดี
แนวทางเสริมจุดแข็ง
แผนกพัสดุรังสิตจะสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความสําคัญของประกันคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

องคประกอบที่ 10

อัตลักษณของสถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 10.2

ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ขอ

ผลลัพธ
คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี
ขอ
เกณฑการประเมิน

1
มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงาน ที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดนหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได เ ห็ น ชอบให “สภาพแวดล อ มการจั ด การศึ ก ษาที่ ส ร า งสรรค ” เป น จุ ด เด น ของ
มหาวิทยาลัย และฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ไดดําเนินงานสอดคลองกับจุดเดนของมหาวิทยาลัยโดยมีการ
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กําหนดกลยุทธการปฏิบัติงาน ที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน และมีการปรับแผนกลยุทธของฝายจัดหาและ
บริ ห ารทรั พย สิ น ให ส อดคล องกั บ แผนกลยุ ทธของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุม แผนกลยุ ทธและเสนอต อ
ผูบริหารสายการคลั ง แผนกพัสดุรังสิ ตเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอแผนการปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบาย
ผูบริหารฝายและสนับสนุนจุดเนนจุดเดน ของมหาวิทยาลัย
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธสถาบัน 5 ป ปการศึกษา 2552-2556
http://qaserver.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planningoffice/25540826/BU_5_Year(2552-2556).pdf
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ของฝายจัดหาและ
บริหารทรัพยสิน

2
มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนหรือบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินใหบริการเพื่อสนับสนุนงานดานวิชาการและหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ที่มีสวนสนับสนุนการมีสวนรวมที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยดังนี้
1.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนโปรแกรม MEIS เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน การตรวจนับ
ทรัพยสินดวยเครื่องยิงบารโคด และตัดสต็อกวัสดุผานเครื่องอานบารโคด
2.การบริการดานกายภาพ เชน มีพื้นที่โรงอาหารสําหรับใหบริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
3.การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก เชน การจัดซื้อและจัดจาง การสํารองวัสดุอุปกรณ การจัดเตรียม
อุปกรณสําหรับยืมจัดกิจกรรม
ดานบุคลากร
มีการประชุมถายทอดแผนกลยุทธใหแกบุคลากรรับรูและบุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ นอกจากนี้ สายสนับสนุนวิชาการจะมีกิจกรรมที่ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพตามแผนกลยุทธ 6 ขอ ไดแก
1. ความคิดสรางสรรค
2. คุณภาพและความเปนมืออาชีพ
3. ความเปนสากล
4. ความรับผิดชอบตอสังคม
5. ความเปนผูนําอยูในแนวหนา
6. การมีจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ
เอกสารหมายเลข 10.2.1 รายการวัสดุและอุปกรณสําหรับการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
เอกสารหมายเลข 10.2.2 เอกสารการจัดซื้อ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธสถาบัน 5 ป ปการศึกษา 2552-2556
http://qaserver.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planningoffice/25540826/BU_5_Year(2552-2556).pdf
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
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อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน http://procurement.bu.ac.th


3

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและ
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอยูในระดับตั้งแต 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 5
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีผลประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปการศึกษา 2555
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งจัดทําโดยสํานักวิจัยสถาบันและ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.31 จากคะแนนเต็ม 5
และมีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน โดย
ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 และผลประเมินความพึง
พอใจตอการใหบริการของแผนกพัสดุรังสิต ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยคะแนน
เทากับ 4.09
เอกสารหมายเลข 10.2.3 ผลประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาพรวมมหาวิทยาลัย
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
4
ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
ผลการดําเนินงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน บรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม โดยมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่หนวยงานตางๆ จัดทํา ดังนี้
1. การบริจาคอุปกรณและครุภัณฑใหแกหนวยงานภายนอก เพื่อนําไปใชใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สังคม
2. จัดหาน้ํามันพืชใชแลว และวัสดุตั้งตนสําหรับการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล
3. เขารวมโครงการตลาดนัดสีเขียว ๕ ช.
เอกสารหมายเลข 10.2.4 เอกสารการขอรับบริจาคอุปกรณและครุภัณฑ
เอกสารหมายเลข 10.2.5 เอกสารความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นในการบริจาคอุปกรณและครุภัณฑ
เอกสารหมายเลข 10.2.6 เอกสารโครงการตลาดนัดสีเขียว ๕ ช.

5
สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
4 ขอ

ผลดําเนินงาน
4 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
4 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
แผนกพัสดุรังสิตมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนทุกโครงการ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนกพัสดุรังสิตจะจัดทําแผนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนจุดเนนจุดเดน ที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
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สังคมอยางเปนรูปธรรมและเดนชัด

ตัวบงชี้ที่ 10.3
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการปฏิบัติ
1 ขอ

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณ
ความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล
ผลลัพธ
คะแนน 2
มีการปฏิบัติ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณ
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ความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล
แผนกพัสดุรังสิตมอบหมายใหบุคลากรของแผนกรวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน โดยฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีแผนการดําเนินงานที่
สนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ และความเปน
สากล ผานที่ประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน และมีจํานวนตัวบงชี้ตาม
แผนงานรวม 17 ตัวบงชี้
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
 2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
ในปการศึกษา 2555 ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน โดยมี
จํานวนรวม 17 ตัวบงชี้ ซึ่งแผนบรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 100
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
 3 มีผลลัพธที่เปนรูปธรรมในการสนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
แผนกพัสดุรังสิตใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมของฝายฯทั้งในเรื่องของการมอบหมายใหบุคลากรของ
แผนกรวมเปนคณะกรรมการและเขารวมโครงการกิจกรรมตางๆที่ฝายฯดําเนินการ ซึ่งในปการศึกษา 2555 ฝาย
จัดหาและบริหารทรัพยสินมีการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณความเปน
ผูประกอบการ และความเปนสากล ดังนี้
ดานจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ
1. จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง ความคิดสรางสรรคกับการสรางจิตสํานึกการเปนผูประกอบการทางธุรกิจ
2. การหยุดพักกลางวันพรอมกันเพื่อลดปริมาณการใชไฟฟา
ดานความเปนสากล
1. การเผยแพรประชาสัมพันธ e-Mail แบบ 2 ภาษา
2. การใชแบบฟอรม 2 ภาษา
3. การเพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร
ดานความคิดสรางสรรค
1. การทํา CoP แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาระบบการทํางานจากเครื่องคอมพิวเตอร PC เชื่อมตอกับอุปกรณสื่อสารที่รองรับระบบเครือขายไรสาย
ภายในมหาวิทยาลัย
3. การประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดกับระบบตัดสต็อกวัสดุ
เอกสารหมายเลข 10.3.1 เอกสารการสง e-Mail แบบ 2 ภาษา
เอกสารหมายเลข 10.3.2 เอกสารการแจงหยุดพักกลางวันพรอมกัน
เอกสารหมายเลข 10.3.3 เอกสารกิจกรรมดานความเปนสากล
เอกสารหมายเลข 10.3.4 เอกสารกิจกรรมดานความคิดสรางสรรค
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อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหาและ
บริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการความรู(KM) ของฝายจัดหาและ
บริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.17 เอกสารการเขารับการอบรมพัฒนาความรูของฝายจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน
 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินมีการประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษาละ 2 ครั้งโดยมีการประเมินทุกๆ
6 เดือน ผานที่ประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน เพื่อสรุปผลการบรรลุ
เปาหมายและพิจารณาแผนที่ไมสามารถดําเนินงานไดในรอบการประเมินครั้งที่ 1 นําเสนอตอผูบริหารสายการ
คลังพิจารณา และนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานการประชุมแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายจัดหาและ
บริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.11 รายงานการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2555 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
 5 มีผลลัพธที่เปนตัวอยางที่ดี (good practices) ใหแกหนวยงานอื่น
แผนกพัสดุรังสิตมีแนวการปฏิบัติที่ดีที่สามารถนําไปเผยแพรใหหนวยงานอื่นไดใชเปนประโยชนในการ
สนับสนุนดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล เรื่อง การประยุกตใช
เทคโนโลยีบารโคดกับระบบตัดสต็อกวัสดุ โดยสํานักทะเบียนไดนําแนวปฏิบัติที่ดีนี้ไปตอยอดในการจัดทํา
ทะเบียนประวัตินักศึกษา
เอกสารหมายเลข 10.3.4 เอกสารกิจกรรมดานความคิดสรางสรรค
เอกสารหมายเลข 10.3.5 ประเด็นความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการความรู(KM) ของฝายจัดหาและ
บริหารทรัพยสิน
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง
แผนกพัสดุรังสิตมีการจัดทํางานประจําสูงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแผนกเพื่อพัฒนาและแกปญหาใน
การปฎิบัติงานและหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรสนับสนุนใหบุคลากรของแผนกนําเสนอแผนปฏิบัติงาน โครงการที่สนับสนุนดานความคิดสรางสรรค
และจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและสรางการมีสวนรวมของบุคลากรใหมากขึ้น
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ตัวบงชี้บังคับทําตามภารกิจ
องคประกอบที่ 2

การเรียนการสอน

ตัวบงชี้ที่ 2.8

การจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษาและคณาจารย (ฝายบริการการศึกษาและสวัสดิการ
สํานักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา ฝายอาคารสถานที่ ฝายภูมิทัศน ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสํานักทะเบียนนักศึกษา)

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

กระบวนการ
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการจัดบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา เชน
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา สนามกีฬา หรือสถานที่ออกกําลังกายพรอม
อุปกรณ สถานที่สําหรับนันทนาการ และสถานที่จัดจําหนายอาหาร
แผนกพัสดุรังสิตมีการสนับสนุนการบริการดานกายภาพในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
อาทิ การสํารองวัสดุสําหรับใหบริการเบิกใชงานในหองเรียนและหองปฏิบัติการ เชน ปากกาเขียนไวทบอรด
แปรงลบกระดานน้ํายาทําความสะอาดพื้น ไมโครโฟน เปนตน รวมทั้งยังรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจรับ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณการศึกษาสําหรับใชในหองเรียน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับใหยืมในการจัด
กิจกรรมตางๆ ในหองเรียนของอาจารยและนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 2.8.3 ใบเบิกพัสดุ (จบท.102)
เอกสารหมายเลข 2.8.4 ใบขอยืมพัสดุ (จบท.111)
เอกสารหมายเลข 2.8.5 ใบขออนุมัติซื้อ (จบท.201)
 2 มีคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษา
มีคณะกรรมการ ตรวจคุณภาพของวัสดุ-อุปกรณ โดยแผนกพัสดุ สํานักตรวจสอบภายใน และแผนกบัญชี
สําหรับเบิก-ยืมใหมีความพรอมสําหรับใชงาน รวมถึงมีการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยผูมีสวนได
สวนเสีย ไดแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และรานคา/บริษัท รวมกันประเมินเพื่อนํามาปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
เอกสารหมายเลข 2.8.7 รายงานการตรวจสอบ การตรวจนับพัสดุ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
 3 มีการดําเนินตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยอยางตอเนื่อง
มีการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑขอ 2 อยางตอเนื่อง ซึ่งในปการศึกษา 2555 ไดมีการปรับปรุง
แบบสอบถามของแผนกโดยปรับขอคําถามและแยกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการใหตรงกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดชัดเจนมากขึ้น
เอกสารหมายเลข 2.8.7 รายงานการตรวจสอบ การตรวจนับพัสดุ
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
 4 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5
แผนกพัสดุรังสิตมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการแกคณาจารย บุคลากรภายใน นักศึกษา และ
หนวยงานภายนอกคือบริษัท/รานคา โดยมีผลประเมินการใหบริการในภาพรวมของแผนกอยูในระดับดีมาก มี
คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 4.06
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
 5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพ ของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความตองการของนักศึกษาและคณาจารย
แผนกพัสดุรังสิต นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาปรับปรุงเพื่อนําไปพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ โดยนํามาใชในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
การศึกษา 2556
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อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.16 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2556 ของฝายจัดหา
และบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลดําเนินงาน
5 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดแข็ง

แผนกพัสดุรังสิตมีการปรับปรุงการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แผนกพัสดุรังสิตควรนําขอรองเรียนในระหวางป นอกเหนือจากการระบุในแบบสอบถามมาพัฒนาปรับปรุงการ
ใหบริการอีกหนึ่งชองทาง

ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
ตัวบงชี้ที่จบท. 2
ชนิดของตัวบงชี้

มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ผานการใชงานแลวมาหมุนเวียนใชงานตอในองคกร
ใหเกิดความคุมคา
กระบวนการ

เกณฑการประเมิน
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยกเลิกการใชงานมาหมุนเวียนใชงานตอในองคกร
แผนกพัสดุรังสิตมีการรวบรวมรายการทรัพยสินที่ยกเลิกการใชงานจากหนวยงานตางๆ มาบริหารจัดการโดย
ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบประสิทธิภาพ แลวนํารายการทรัพยสินดังกลาวมาวางแผนการจัดสรรใชงาน
ตามลําดับการขอใชงาน
เอกสารหมายเลข จบท. 2.1 ใบสงของเขาแผนกพัสดุ (จบท.112)
เอกสารหมายเลข จบท. 2.2 แผนการจัดสรรทรัพยากรที่ยกเลิกการใชงาน
เอกสารหมายเลข จบท. 2.3 แบบฟอรมขออนุมัติเครื่องคอมพิวเตอร (จบท.122)
เอกสารหมายเลข จบท. 2.4 แบบฟอรมขออนุมัติเบิกครุภัณฑ (จบท.)
 2 มีการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง
แผนกพัสดุรังสิตมีการพิจารณารายการทรัพยสินที่หนวยงานยื่นความประสงคขอใชงาน นําเสนอขอมูลตอ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการวิเคราะหความเหมาะสมในการนําทรัพยากรไปใชงาน ดังนี้
1. มีผูเชี่ยวชาญทําหนาที่วิเคราะหความตองการใชเครื่องคอมพิวเตอรรายชื่อดังกลาวจะปรากฏอยูใน
แบบฟอรมขออนุมัติเครื่องคอมพิวเตอร(จบท.122)
2. มีผูเชี่ยวชาญทําหนาที่วิเคราะหความตองการใชครุภัณฑรายชื่อดังกลาวจะปรากฏอยูในแบบฟอรมขอ
อนุมัติเบิกครุภัณฑ (จบท.123)
3. มีผลวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของหนวยงาน
เอกสารหมายเลข จบท. 2.3 แบบฟอรมขออนุมัติเครื่องคอมพิวเตอร (จบท.122)
เอกสารหมายเลข จบท. 2.4 แบบฟอรมขออนุมัติเบิกครุภัณฑ (จบท.123)
 3 มีการติดตาม ตรวจสอบและสรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร
แผนกพัสดุรังสิตมีการติดตาม ตรวจสอบและสรุปผลการดําเนินงาน ดานการบริหารการจัดสรรทรัพยสินโดย
มีการสรุปขอมูลการจัดสรรทรัพยสิน ของปการศึกษา 2555
เอกสารหมายเลข จบท. 2.5 รายการจัดสรรคอมพิวเตอรและครุภัณฑที่ผานการใชงานแลว ปการศึกษา 2555
 4 มีการนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
แผนกพัสดุรังสิตมีการนําผลการปฏิบัติงานดานการสงคืนทรัพยสินที่ยกเลิกการใชงานแลว มาปรับปรุงแกไข
การดําเนินงาน โดยในปการศึกษา 2555
1. มีการสื่อสารขอมูลทรัพยสินที่ผานการใชงานแลว ผานระบบ e-Mail ใหหนวยงานรับทราบ
2. มีการกําหนดวันสงของคืนพัสดุจากหนวยงานตางๆเปนวันพุธ และวันศุกร
3. มีกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน
เอกสารหมายเลข 1.2.10 รายงานการประชุมแผนกพัสดุรังสิต
 5 มีผลการประหยัดงบประมาณจากการบริหารทรัพยากรที่ผานการใชงานแลวมาหมุนเวียนใชงานตอ
ในองคกร
แผนกพัสดุรังสิตมีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจาการนําทรัพยสินที่ผานการใชงานแลว เชน อุปกรณ
คอมพิวเตอร ครุภัณฑ แตยังคงมีประสิทธิภาพดีมาหมุนเวียนใชงานตอในองคกรทดแทนการซื้อใหม
เอกสารหมายเลข จบท. 2.6 รายงานสรุปผลการประหยัดงบประมาณจากการจัดสรรทรัพยากรที่ผานการใชงาน
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แลว
 6 มีการรายงานผลการบริหารทรัพยากรตอผูบริหารหนวยงาน
แผนกพัสดุรังสิตมีการรายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการนําทรัพยสินที่ผานการใชงานทดแทน
การซื้อใหมตอผูบริหารหนวยงาน
เอกสารหมายเลข จบท. 2.7 บันทึกรายงานผลการประหยัดงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2555
 7 มีการเปดโอกาสผูมีสวนไดสวนเสียรวมรับรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมคิด และรวมแกไข
ปญหาในการจัดสรรทรัพยากรที่ผานการใชงานแลว
แผนกพัสดุรังสิตเปดโอกาสผูมีสวนไดสว นเสียรวมรับรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมคิด และรวมแกไข
ปญหาในการจัดสรรทรัพยากรที่ผานการใชงานแลว ผานเว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน http:// procurement.bu.ac.th
 8 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
7 ขอ

ผลดําเนินงาน
7 ขอ

คะแนนการประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

จุดที่ควรพัฒนา
แผนกพัสดุรังสิตมีการสรางความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ผานการใชงานแลวใหกับหนวยงาน
ทําใหหนวยงานมั่นใจและรวมมือในการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนกพั ส ดุ รั ง สิ ต ควรมี ก ารนํ า ข อ ร อ งเรี ย นและข อ เสนอแนะของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในช อ งทางอื่ น ๆ
นอกเหนือจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาพิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม

ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
ตัวบงชี้ที่จบท. 3

การจัดบริการดานวัสดุสํารองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

กระบวนการ
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คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑการประเมิน
 1 มีขอบังคับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนลายลักษณอักษร
แผนกพัสดุมีขอบังคับพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๘ เปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษรเพื่อสราง
ความเขาใจในหลักปฏิบัติ ถือปฏิบัติใหเปนไปอยางถูกตอง ไมฝาฝนระเบียบตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.25 ขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2548
 2 มีใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) ของบุคลากรในหนวยงานอยางชัดเจน
แผนกพัสดุมีใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบุคลากรอยางชัดเจน
ทั้งในสวนงานดานวัสดุ และทรัพยสิน เพื่อใหบุคลากรไดทราบถึงหนาที่ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน
เอกสารหมายเลข จบท. 3.1 ใบกําหนดบทบาทงาน (บค.101)
 3 มีการบริการดานสํารองวัสดุ ขอมูลการเบิก จาย การใชงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอนภายในองคกร
แผนกพัสดุ มีการสํารองวัสดุ ขอมูลการเบิก-จาย การใชงบประมาณ เพื่อใหบริการ และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานตางๆใหเพียงพอตอการใชงานในองคกรดังนี้
1.พิจารณาการสํารองจากขอมูลความเคลื่อนไหวในการใชงาน
2.พิจารณาความตองการใชงานของหนวยงานตางๆตามความจําเปน
3.นําเครื่องอานบารโคดมาใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานวัสดุ
นอกจากนี้แผนกพัสดุมีการใหบริการเบิก จายวัสดุสํารองและทําการบันทึกขอมูลการเบิก จายผานระบบ
โปรแกรม MEIS ซึ่งอํานวยความสะดวกใหหนวยงานสามารถตรวจสอบขอมูลการเบิกวัสดุสํารองจากรายงาน
สรุปการเบิกวัสดุสํารอง และคาใชจายในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของหนวยงานผานโปรแกรม MEIS
เอกสารหมายเลข จบท. 3.2 ฟอรมขอสํารองพัสดุ (จบท.213)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.8.3 ใบเบิกพัสดุ (จบท.102)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.8.5 ใบขออนุมัติซื้อ (จบท.201)
 4 มีการตรวจสอบรายการวัสดุ โดยเปดโอกาสใหผูมีสว นไดสวนเสียเขาถึงขอมูลหรือสามารถตรวจสอบ
ขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยงาน
แผนกพัสดุเปดโอกาสใหผมู ีสวนไดสวนเสียเขาถึงขอมูลหรือสามารถตรวจสอบขอมูลผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน ดังนี้
1. หนวยงานตางๆสามารถตรวจสอบรายงานสรุปการเบิกวัสดุสํารองผานระบบ MEIS เพื่อตรวจสอบขอมูล
และคาใชจายในการเบิกใชวัสดุสิ้นเปลืองของหนวยงาน
2. มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานจากหนวยตรวจสอบกิจการภายใน คือการตรวจสอบวัสดุสํารอง
ประจําป การตรวจสอบเอกสารสําคัญตามภารกิจ
3. มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานจากแผนกบัญชี คือการตรวจสอบวัสดุสํารองประจําป
4. มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานจากแผนกการเงิน คือตรวจสอบเงินสํารองซื้อน้ํามันพืชใชแลว
เอกสารหมายเลข จบท. 3.3 เอกสารการตรวจสอบเงินสดยอย สําหรับซื้อน้ํามันพืชใชแลว
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
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อางอิงตามเอกสารหมายเลข 2.8.8 รายงานการตรวจสอบ การตรวจนับพัสดุ
 5 มีการทบทวนรายการวัสดุ และนําผลการทบทวนรายการวัสดุสํารองมาปรับปรุงการสํารองวัสดุอยาง
ตอเนื่อง
แผนกพัสดุมีรายงานสรุปการเบิกวัสดุของหนวยงานตางๆ ผานโปรแกรม MEIS เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
บริหารงบประมาณของหนวยงานตางๆ ในองคกรและมีรายงานสรุปการใชงบประมาณของหนวยงานเสนอตอ
แผนกงบประมาณเพื่อรายงานผลการใชงบประมาณของหนวยงาน
เอกสารหมายเลข จบท. 3.4 เอกสารทบทวนของสํารองพัสดุที่ไมเคลื่อนไหว (จบท.212)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
 6 มีขอมูลพื้นฐานในการจัดทําและบริหารงบประมาณของหนวยงานตางๆ ในองคกร
แผนกพัสดุมีรายงานสรุปการเบิกวัสดุของหนวยงานตางๆ ผานระบบ MEIS เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
บริหารงบประมาณของหนวยงานตางๆ ในองคกรและมีรายงานสรุปการใชงบประมาณของหนวยงานเสนอตอ
แผนกงบประมาณเพื่อรายงานผลการใชงบประมาณของหนวยงาน
เอกสารหมายเลข จบท. 3.5 รายงานสรุปงบประมาณวัสดุคงเหลือใชไป
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 โปรแกรม MEIS
 7 มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นดานการบริการสํารองวัสดุ
แผนกพัสดุมีการเปดโอกาสผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็น โดยผานแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใหบริการ และฟอรมขอสํารองพัสดุ (จบท.213)
เอกสารหมายเลข จบท. 3.2 ฟอรมขอสํารองพัสดุ (จบท.213)
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 เว็บไซตฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน http://procurement.bu.ac.th
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 ผลประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
 8 มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย มาปรับปรุงการสํารองวัสดุ
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
ผลดําเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเปาหมาย
7 ขอ
7 ขอ
5 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
จุดแข็ง
แผนกพัสดุรังสิตมีการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุสํารองเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุสํารองใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานภายใตระเบียบขอบังคับ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนกพั ส ดุ รั ง สิ ต ควรมี ก ารนํ า ข อ ร อ งเรี ย นและข อ เสนอแนะของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในช อ งทางอื่ น ๆ
นอกเหนือจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาพิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
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ตารางที่ 1 ผลประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของแผนกพัสดุรังสิต
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ผลการดําเนินงาน1
ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
ตัวหาร หรือสัดสวน)

บรรลุเปาหมาย
 = บรรลุ
× = ไม
บรรลุ

คะแนน
การ
ประเมิน

8
7
5
6
5.00







5
5
5
5
5

5
8
4.92





5
4
4.92

ตัวบงชี้ที่ 10.2
4
4
ตัวบงชี้ที่ 10.3
5
5
คาเฉลี่ยรวมตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน




4
5
43/9
= 4.78

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 1.2
8
ตัวบงชี้ที่ 7.2
7
ตัวบงชี้ที่ 7.4
5
ตัวบงชี้ที่ 7.6
6
ตัวบงชี้ที่ 7.9
มากกวา
3.51
ตัวบงชี้ที่ 8.2
5
ตัวบงชี้ที่ 9.2
8
ตัวบงชี้ที่ 9.3
มากกวา
3.51

หมายเหตุ

นําคะแนนที่ได
จากเฉลี่ยคะแนน
รวมทุกตัวบงชี้
ของหนวยงาน มา
บันทึกไว
ไมนําตัวบงชี้ 9.3
มาคํานวณ

ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.8
5
5
5

คาเฉลี่ยรวมตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
= 5.00
ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
ตัวบงชี้ที่ จบท.2
6
6
5

ตัวบงชี้ที่ จบท.3
5
5
5

คาเฉลี่ยรวมตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง
= 5.00
1
ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน
หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ
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คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายในของพัสดุรังสิต
คาคะแนนของหนวยงาน

=

คาคะแนนของแผนกพัสดุรังสิต

(คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน x 0.35) + (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้
บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน x 0.55) + (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้ ที่หนวยงานสราง
ขึ้นเอง x 0.10)
= (43/9) x 0.35) + ((5/1) x 0.55) + (10/2) x 0.10)
= 1.67+2.75+0.50
= 4.92
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สวนที่ 4
บทสรุปผูบริหาร
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สวนที่ 4 บทสรุปผูบริหาร
4.1 การดําเนินภารกิจของแผนกพัสดุรังสิต ปการศึกษา 2555 ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของ
แผนกพัสดุรังสิต
แผนกพัสดุรังสิต ไดสรุปผลการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา 2555 เฉลี่ยตามองคประกอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.92 หรือการดําเนินงานของแผนกพัสดุรังสิตได
คุณภาพอยูในระดับ ดีมาก โดยมีผลการดําเนินงานตามองคประกอบ ดังนี้
1.ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน จํานวน 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ
7. การบริหารและ
การจัดการ

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน

1.2 กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงาน

ผานเกณฑการ
ประเมินระดับ 8
(มี 8 ระดับ)
.7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ ผานเกณฑการ
ประเมินระดับ 7
(มี 7ระดับ)
.7.4 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู
ผานเกณฑการ
ประเมินระดับ 5
(มี 5 ระดับ)
7.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
ผานเกณฑการ
ประเมินระดับ 6
(มี 6 ระดับ)
.7.9 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร ผานเกณฑการ
หนวยงาน
ประเมินคะแนนเฉลี่ย
5.00
(คะแนนเต็ม 5 )
8. การเงินและ
8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ผานเกณฑการ
งบประมาณ
ระดับหนวยงาน
ประเมินระดับ 5
(มี 5 ระดับ)
9. ระบบและกลไก
9.2
ระบบและกลไกการประกั นคุ ณภาพ ผานเกณฑการ
การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหนวยงาน
ประเมินระดับ 9
(มี 9 ระดับ)
9.3 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของ ผานเกณฑการ
หนวยงาน
ประเมินคะแนน 4.89
(คะแนนเต็ม 5 )
ผานเกณฑการ
10. อัตลักษณของ
10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
ประเมินระดับ 4
มหาวิทยาลัย
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
(มี 4 ระดับ)
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คะแนน
5
5
5
5
5

5
5
4.89
4

10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อ ผานเกณฑการ
สนับสนุนดานความคิดสรางสรรค
ประเมินระดับ 5
จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ และความ (มี 5 ระดับ)
เปนสากล

5

2.ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน จํานวน 1 องคประกอบ 1 ตัวบงชี้
ผานเกณฑการ
ประเมินระดับ 5
(มี 5 ระดับ)

5

1.การบริหารจัดการ จบท.02 มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ผาน ผานเกณฑการ
การดําเนินงานอยางมี การใชงานแลวมาหมุนเวียนใชงานตอในองคกร ประเมินระดับ 6
ประสิทธิภาพ
ใหเกิดความคุมคา
(มี 6 ระดับ)
ผานเกณฑการ
จบท.03 การจัดบริการดานวัสดุสํารองเพื่อ
ประเมินระดับ 5
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน
(มี 5 ระดับ)

5

2.8 การจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษา
2. การเรียนการสอน และคณาจารย
3.ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง จํานวน 1 องคประกอบ 2 ตัวบงชี้

5

4.2 สรุปการดําเนินภารกิจของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ปการศึกษา 2555 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2551
มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
แผนกพัสดุรังสิตมีการจัดตั้งบุคลากรเพื่อรวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําแผนกลยุทธของฝาย
จัดหาและบริหารทรัพยสิน และจัดทําแผนปฏิบัติงานของแผนก ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดย
หัวหนาแผนกหนวยงานมีการถายทอดวิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน นโยบายวัตถุประสงค ภารกิจใหกับบุคลากร
ในแผนกทุกคนรับรู เพื่อดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของแผนก วิเคราะหและระบุความเสี่ยงในดานทรัพยากร ดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานการปฏิบัติงาน ดานบุคลากร จากเหตุการณภายนอก และ
ดําเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ยงอยา งเป นระบบ และมีการประเมิน ผลหัวหนาแผนกตามระบบบุคลากรของ
มหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ทํ า งบประมาณ และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งมี ร ะบบ และมี
ประสิทธิภาพ
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
แผนกพัสดุรังสิตใหบริการดานวัสดุสํารอง ดานทรัพยสิน และอุปกรณตางๆสําหรับใหบริการเบิก ยืม
ในการจัดกิจกรรม ของหนวยงานตางๆ และสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิชา ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ
เปนการตอบสนองความตองการทางดานการจัดบริการดานกายภาพที่เหมาะสมกับการใหบริการนักศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหการสนับสนุนหนวยงาน ตาง ๆ ในการเสริมสรางอัตลักษณของสถาบันใหไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเสริมสราง และปลูกฝงการสรางสรรคงานใหม ๆ และจิตวิญญาณ
ของผูประกอบการใหกับบุคลากรของหนวยงานสามารถนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดจริง
มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
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แผนกพัสดุรังสิตมีการจัดตั้งบุคลากรเพื่อรวมเปนคณะกรรมการการจัดการองคความรูของฝายจัดหา
และบริ หารทรัพยสิน เพื่อรว มจั ดทํ าแผนในการจัดการความรูใหกับบุคลากรในฝายฯ เพื่อเปน การพัฒนา
บุคลากร ไดเพิ่มพูนความรู และแบงปนความรูซึ่งกันและกัน ทําใหบุคลากรนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
ไดจริง และชีวิตประจําวันตอไป
4.3 สรุปการดําเนินภารกิจของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ปการศึกษา 2555 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
มาตรฐานดานศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษา
1.ดานกายภาพ
แผนกพัสดุรังสิตดําเนินงานดาน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน การตรวจสอบและควบคุมทรัพยสินได
อยางถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ
2.ดานวิชาการ
แผนกพัสดุรังสิตดําเนินงานใหการสนับสนุนงานดานวิชาการ โดยการสํารองวัสดุคงคลังใหเพียงพอตอ
การใชงาน การจัดเตรียมอุปกรณและครุภัณฑไวใหบริการยืมสําหรับการจัดงานวิชาการตางๆ
3.ดานการเงิน
แผนกพัสดุรังสิตมีการจัดทําแผนงบประมาณ และมีการติดตามการใชงบประมาณโดยมีการประเมินป
การศึกษาละ 2 ครั้งอีกทั้งยังมีระบบฐานขอมูลทางการเงิน MEIS เชื่อมโยงการทํางานกับฝายการคลัง และ
เชื่อมโยงฐานขอมูลทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย ดานภารกิจ มีการนําทรัพยสินมาหมุนเวียนใชงานเพื่อใหเกิด
ความคุมคาและประหยัดงบประมาณ มีการนําเศษวัสดุ ทรัพยสินที่ยกเลิกการใชงานมาจําหนายใหเกิดมูลคา
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในมหาวิทยาลัย
4.ดานการบริหารจัดการ
แผนกพัสดุรังสิตมีนโยบายในการบริหารจัดการที่เนนหลักธรรมาภิบาล หลักการมีสวนรวม โปรงใส
สามารถตรวจสอบได บุ คลากรในแผนกมี สวนรว มในการกําหนดยุ ทธศาสตรของหนวยงาน มีการกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัติงานโดยการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการจัดการองคความรู คณะกรรมการจัดทําเว็บไซต คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนาแผนกรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนางานแตละดาน รวม
แกปญหารในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมแผนก
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1.ดานการผลิตบัณฑิต
แผนกพัสดุรังสิต สนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต โดยการจัดเตรียมและสํารองวัสดุ อุปกรณ ใหเพียงพอ
และพรอมในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของคณะวิชา และนักศึกษา
2. ดานการวิจัย
แผนกพัสดุรังสิตสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูในการทําวิจัย โดยเปดโอกาสใหเขารวมอบรม
และจัดทํางานประจําสูการวิจัย เพื่อนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
3. ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
แผนกพัสดุรังสิตสนับสนุนงานดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยการบริจาคอุปกรณและ
ครุภัณฑ ใหกับหนวยงานตางๆที่แจงความประสงคขอรับบริจาค เพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
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4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนกพัสดุรังสิตสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของแผนกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให
บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม
4.4 สรุปการดําเนินภารกิจของ ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน ปการศึกษา 2555 ตามมุมมองดานการ
บริหารจัดการ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
แผนกพัสดุรังสิตสงเสริมความเต็มใจใหบริการกับผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การใหบริการเบิก จายวัสดุ
การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณเพื่อใหคณาจารย บุคลากรภายใน และนักศึกษายืมใชในการจัดกิจกรรมตางๆ
ตามความเหมาะสม การใหบริการบุคคลภายนอก เชน บริษัท รานคาตางๆ ที่มาติดตอใชบริการรวมทั้งเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว คือ นักศึกษา บุคลากรภายในและบริษัทรานคา แสดงความคิดเห็นผาน
แบบสํารวจความพึงพอใจการใชบริการและนําขอเสนอแนะจากผลประเมินมาปรับปรุง
ดานกระบวนการภายใน
การบริหารงานทั่ว ไปของแผนกพัสดุรังสิต มีหัว หนาแผนกดําเนิน การถายทอดวิสัย ทัศน ปรัชญา
ปณิธาน นโยบาย วัตถุประสงค ภารกิจใหกับบุคลากรทุกคนภายในแผนกรับรู เพื่อดําเนินการไปในทิศทาง
เดี ย วกั น มี การแตงตั้ งคณะกรรมการร วมจั ดทําแผนกลยุทธ แผนบริหารความเสี่ยง การประกัน คุณภาพ
การศึกษา การจัดการความรู การจัดทําเว็ปไซต และงานดานตาง ๆ ของแผนกและฝายฯ โดยมีภารกิจหลัก
ในการรั บ ผิด ชอบการดํา เนิ นงานดา นการสํารองวัส ดุ งานดานทรัพยสิน การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน การจัดทําแผนปฏิบัติงานของแผนก การจัดเก็บและรับคืนทรัพยสินที่ยกเลิกการใชงาน การจัดสรร
วัสดุอุปกรณ การรวบรวมขอมูลการเบิก-จายวัสดุ และทรัพยสินเพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณประจําป
เพื่อเสนอผูบริหาร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ งานจัดเก็บกุญแจและ
ใหบริการ เบิก ยืมและคืน และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานควบคุ มพั สดุ มีห น าที่ รั บ ผิ ดชอบเกี่ย วกับ การ ควบคุม ตรวจสอบ และดําเนิน งานดานคลัง
พัสดุ งานดานบัญชีพัสดุ การจําหนายพัสดุ การขึ้นทะเบียนทรัพยสิน การออกใบรับของและบันทึกการรับ
จายพัสดุ การตรวจสอบรายงานพัสดุประจําเดือนและประจําป การตรวจนับวัสดุคงเหลือประจําเดือนและ
ประจําป และการตรวจนับทรัพยสินประจําปของหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย รวมชี้แจง-ตรวจรับงาน
วาจางปรับปรุงโครงการตาง ๆ
ดานการเงิน
แผนกพัสดุรังสิต มีการจัดทํางบประมาณประจําป โดยเปดโอกาสใหบุคลากรของแผนกมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรวมจัดทํา โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนกลยุทธ แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อ
นําขอมูลเสนอตอที่ประชุมในการจัดทํางบประมาณประจําปของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน มีการจัดทํา
แผนการใชงบประมาณ และติดตามการใชงบประมาณเพื่อเปนขอมูลสรุปผลการประเมินการใชงบประมาณ
ของฝายจัดหาและบริหารทรัพยสินปการศึกษาละ 2 ครั้ง
ดานบุคลากร การเรียนรูแ ละนวัตกรรม
แผนกพัสดุรังสิตสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู และ
แสวงหาความรูใหมๆ และนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
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สวนที่ 5
ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี
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5.1 ทิศทางการพัฒนาของแผนกพัสดุรังสิต
1.สนับสนุนโครงการลดตนทุน ลดคาใชจายในการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. มุงพั ฒนาการบริ ห ารงานและการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกตอง คุมคาลดตนทุน มีคุณภาพราคา
เหมาะสม ทันตอการใชงานมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและมีจริยธรรมเพื่อความเปนเลิศอยางยั่งยืน
3.มุงบริหารงานวัสดุและทรัพยสินดวยจิตวิญญาณของผูประกอบการอยางสรางสรรคสูความเปนสากล
4.จัดระบบการบริหารงานการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อลดความซ้ําซอน การสํารองพัสดุ และ
คาใชจาย พรอมจัดระบบเบิกจายที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ
5.จัดทําระบบชื่อและรายละเอียดครุภัณฑใหเปนมาตรฐานกลาง เพื่อควบคุมจํานวนและคาใชจายให
เหมาะสม
6.จัดทําบัญชีรายชื่อครุภัณฑและสิ่งปลูกสรางของทุกหนวยงาน ใหครบถวนเปนระบบเดียวกันและ
เปนปจจุบัน ที่เอื้อตอการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกัน ทั้งการใชงาน การบํารุงรักษา การซื้อวัสดุรวมกัน
และการวางแผนทดแทนที่เหมาะสม
7.จัดระบบประเมินประสิทธิภาพการใชและความคุมคาของครุภัณฑ เพื่อปรับระบบการใชงาน การ
บํารุงรักษา การจําหนาย และการซื้อทดแทน ใหเหมาะสม คุมทุน และลดคาใชจายที่ไมจําเปน
8. วางแผนปรับโครงสรางหนวยงาน กําลังคนและภาระงานภายในหนวยงานใหม เพื่อความคลองตัว
และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงานมากขึ้น
9.สงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research) เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับ
บุคลากรและเพื่อนําผลการวิจัยมาแกไขปญหาและพัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสรางสรรคกิจกรรมใหมๆ ที่
สนองตอบภารกิจของหนวยงาน
10.พัฒนาระบบเว็บไซตของฝายใหทันสมัยมากขึ้น
11. สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยการเพิ่มพูนความรูจาก
แหลงตางๆการเขารวมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อนําความรูที่ไดเปนแนวทางในการการ
ปฏิบัติงาน
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5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของแผนกพัสดุรังสิต
หัวขอ/ประเด็น : การประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดกับระบบงานตัดสต็อกวัสดุ
เจาของผลงาน : แผนกพัสดุรังสิต
1.ความเปนมา สภาพปญหา และลักษณะของงาน
ดวยปจจุบันแผนกพัสดุทั้งสองวิทยาเขตมีการสํารองวัสดุภายในมหาวิทยาลัย ที่มีมากกกวา 1900
รายการ โดยจัดแบงตามประเภท หมวดหมูการใชงานทั้งสิ้น 11 หมวด ปกติมีการเบิกจายวัสดุเพื่อการใชงาน
ทุกวันทําการคือ จันทร-เสาร ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 15.30 น. โดยเฉลี่ยจะมีใบเบิกพัสดุประมาณวันละ 60
ใบ รายการวั ส ดุ ที่ ทํา การเบิ กโดยเฉลี่ ย มากกวา 200 รายการตอ วัน และมีร ายการเบิ กวัส ดุที่ซ้ํ ากัน โดย
ผูรั บผิ ดชอบการเบิกจายพัสดุห ลักๆ มีวิทยาเขตละ 2 ทาน แตผูป ฏิบัติงานในแผนกพัสดุทุกทานสามารถ
ใหบริการเบิกจายวัสดุใหกับผูเขามารับบริการไดทุกคนปจจุบันใชวิธีการจดบันทึกรหัสของวัสดุ ลงในใบเบิก
พัสดุ และหลังจากเวลา 15.30 น.แผนกพัสดุจะทําการปดใหบริการเบิก-จาย แลวทําการตัดสต็อกวัสดุคงเหลือ
จากใบเบิกในแตละวัน หากผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการตัดสต็อกวัสดุมีงานอื่นแทรกชวงเวลา
15.30 -17.00 น. ก็จ ะทํา ให ไมส ามารถตัดสต็อกไดภ ายในวันนั้น จึงทําใหการจํานวนวัสดุคงเหลือไมเปน
ปจจุบัน ทําใหการรายงานผลจํานวนวัสดุจากโปรแกรมตัดสต็อกกับวัสดุคงเหลือที่มีอยูจริงไมตรงกันสงผล
กระทบตอการสํารองวัสดุใหทันตอการใชงาน และวัสดุขาดสต็อก อีกทั้งหากผูใหบริการเบิกวัสดุมีการเขียน
รหัสวัสดุผิดพลาดทําใหเสี่ยงตอการตัดสต็อกผิดรายการ ทั้งนี้ทําใหผูปฏิบัติงานตองใชเวลาและความรอบคอบ
คอนขางสูงเพื่อไมใหบันทึกรหัสวัสดุ และหนวยงานผิดพลาด
จากปญหาที่กลาวมา ทําใหผูศึกษาคนควาซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่ดานวัสดุ ไดทดลองนําอุปกรณเครื่อง
อานบารโคด โดยขอยืมอุปกรณเครื่องอานบารโคดจากสํานักหอสมุด เพื่อทําการทดสอบโดยผูปฏิบัติงานสราง
รหัสแถบบารโคดเองจากโปรแกรม Barcode Printing เปน Free ware ดาวนโหลดจากระบบ Internet ทํา
ใหไมมีคาใชจายในเรื่องโปรแกรมสรางแถบบารโคด และไดทดลองตัดสต็อกดวยเครื่องอานบารโคด ไดผลเปน
ที่นาพอใจ ชวยลดระยะเวลาในการตัดสต็อกและตรวจสอบวัสดุคงเหลือวามีจํานวนเพียงพอตอการเบิกใชงาน
หรือไม และลดความเสี่ยงของการบันทึกรหัสหนวยงานไมถูกตอง ดังนั้นการประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคดกับ
ระบบงานตัดสต็อกวัสดุนับวาเปนประเด็นสําคัญและจําเปนตองทําการศึกษา อันเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
รูปแบบของการพัฒนาการบันทึกตัดสต็อกวัสดุและการบริหารจัดการวัสดุสํารอง ทั้งทางดานการลดเวลาการ
ปฏิบัติงานและการใชเครื่องมืออุปกรณใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน
2.เปาหมายของการดําเนินงาน
2.1 เพื่อคนหาวิธีการสําหรับลดระยะเวลาในการตัดใบเบิกวัสดุสํารองสามารถตัดใบเบิกใหทันวันตอ
วัน
2.2 เพื่อวิเคราะหวาระบบบารโคดสามารถลดความผิดพลาดจากการจดรหัสวัสดุสํารองผิดพลาด
2.3 เพื่อพิสูจนและตรวจสอบวาวัสดุสํารองไดรับการปรับปรุงขอมูลทันที
3.กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.สรางแถบบารโคด(โหลดโปรแกรมสรางแถบบารโคดจาก Internet)โดยสรางรหัสวัสดุบนแถบ
บารโคดที่สรางขึ้นเอง
2.ติดแถบบารโคดที่ตัววัสดุสํารอง
3.สรางบารโคดบนกระดาษ A4 สําหรับยิงบารโคดวัสดุสํารองที่มีจํานวนชิ้นยอยๆ และยากตอการติด
บารโคด
4.ใชเครื่องอานบารโคดยิงบารโคดตัด Stock เชื่อมตอเขากับโปรแกรม MEIS แทนการบันทึกดวยมือ
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4.ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนที่ไดรับ
1. สามารถลดเวลาในการตัดใบเบิกได และผูปฏิบัติงานสามารถใชเวลาไปปฏิบัติงานอื่นได
กอนพัฒนา ใชเวลาในการตัดใบเบิก 5 นาที ตอใบเบิก 1 ใบ
หลังพัฒนา ใชเวลาในการตัดใบเบิก 2 นาที ตอใบเบิก 1 ใบ
2. มีความถูกตองในการตัดสต็อกเพิ่มมากขึ้น ความผิดพลาดในการตัดใบเบิกลดนอยลง
3. มีวัสดุสํารองไวใหบริการเพียงพอและทันตอการใชงาน(จากการทราบวัสดุคงเหลือที่แทจริงเร็วขึ้น
จึงสั่งซื้อวัสดุเขามาเติมไดทันเวลา)
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5.ความโดดเดนของงาน และการนําไปขยายผล(Applicable)ใชกับหนวยงานอื่นได
เป น การพั ฒ นากระบวนการทํา งานจากการนําเทคโนโลยีที่มีอยางแพรห ลายในโลกสื่อออนไลนมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง ประหยัดคาใชจาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและเผยแพรขอมูลเพื่อขยายผลแกสาธารณะชน
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สวนที่ 6
ตารางขอมูลพื้นฐาน

70

71

รายการขอมูลพื้นฐาน (CDS) ที่จะจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ประจําปการศึกษา 2555
ขอมูล
อางอิง
สําหรับ
KPI
ตัวบงชี้ที่
9.2 ขอ 3

หนวย
นับ

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล

ตัวบงชี้

ปการศึกษา

ตัวบงชี้ที่
9.2 ขอ 9

ชื่อเรื่อง

ตัวบงชี้
9.3

คะแนน

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2555

จํานวนตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
สถาบัน
จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
ปการศึกษา
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน
คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ
ปการศึกษา
ภายในโดยตนสังกัด
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No.

ขอมูลของ
แผนก
พัสดุรังสิต

250

1

251

-

252

4.92
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