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(ข) 

คํานํา 
 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 11/1 ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตาม
เกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ที่แสดงผลการ
ประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 11 องคประกอบ โดยพัฒนาจากเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554 เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษารอบสามของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และ       
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนขอมูลที่สําคัญในการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2554 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 เอกสารฉบับนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยางตอเนื่องในการมี
สวนรวมที่สําคัญตอการสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของหนวยงานสายวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนของการเปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค ซึ่งไดเนนการศึกษา
สรางสรรค โอกาสสรางสรรค และสิ่งแวดลอมสรางสรรค โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การจัด
โครงการ และสงเสริมการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีความรู
ความสามารถและมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งมีจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรคอยาง
มีคุณธรรม  นอกจากนี้  รายงานการประเมินตนเองของหนวยงานครั้งนี้ยังสะทอนการบริหารงานที่มีความโปรงใส 
ตรวจสอบได และการรวมกันทํางานอยางมีความสุขของบุคลากรในหนวยงาน 
 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินคุณภาพภายในและขอเสนอแนะตางๆ ที่
ไดรับจากทานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้จะชวยใหสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงขอขอบพระคุณในการมีสวนรวม
ที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกทานเปนอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยชนัญช ี ภังคานนท) 
ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ขอมูลเบื้องตนของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

1.1 โครงรางองคกรของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

1. ลักษณะหนวยงาน 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนหนวยงานในสังกัดของสายบริหาร เดิมมีชื่อวา แผนกสารบรรณ  ต้ังขึ้นเมื่อ

ป พ.ศ. 2506  ตอมาในป พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อมาเปน แผนกตําราและคําสอน  และในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 สภา
มหาวิทยาลัย มีมติใหแผนกตําราและคําสอนปรับโครงสรางใหมเปน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มี 1 แผนก คือ 
แผนกบรรณาธิกร และ 1 หนวยงานยอย คือ หนวยผลิตสิ่งพิมพ  ตอมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดปรับโครงสรางใหมโดยเพิ่มแผนกขึ้นอีก 1 แผนก คือ แผนกผลิตและการตลาด  

ก. สภาพแวดลอม 
1)  ผลิตภัณฑหรือบริการ   
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีหนาที่หลักในการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการเรียนการสอน สิ่งพิมพเพื่อการ

ดําเนินงานและประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งวิทยาเขตกลวยน้ําไทและวิทยาเขตรังสิต โดยใหบริการ
ทั้งงานกอนการพิมพ (Prepress) เชน การพิมพตนฉบับ การพิสูจนอักษร การออกแบบ บริการใหคําปรึกษาเรื่องการ
ผลิตสิ่งพิมพ และคิดคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  บริการผลิตส่ิงพิมพ (Press) โดย
ใชเครื่องพิมพในระบบตางๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน  รวมท้ังใหบริการหลังการพิมพ (Afterpress) อาทิ 
การตัด การพับ การเขาเลม ตลอดจนการตรวจคุณภาพงาน (QC) กอนการจัดสง เปนตน  รวมไปถึงการรับผิดชอบดาน
การตลาดทั้งหมด เชน การประสานงานการจําหนายหนังสือและรับจางผลิตเอกสารใหแกหนวยงานภายนอก และการ
แสวงหาแนวทางในการขยายตลาดเพื่อหารายไดใหมหาวิทยาลัย 

 
 2)  บทบาทและทิศทางของหนวยงาน 

สํานักพิมพฯ มีความมุงหวังที่จะเปนศูนยกลางการใหบริการผลิตสิ่งพิมพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส   
(E-book) ที่มีคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานเทคโนโลยีการพิมพ ดังนั้น จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคน โดยการ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยี มีมาตรฐาน และปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข   
  
 วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อเปนหนวยงานในการผลิตสิ่งพิมพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส (E-book) สําหรับประกอบการ
เรียนการสอนใหแกคณาจารย ทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 
 2.  เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดพิมพขอสอบของมหาวิทยาลัย 
 3.  เพื่อเปนหนวยงานในการใหคําแนะนําดานการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 วิสัยทัศน 
 เปนสํานักพิมพในระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเปนเลิศดานการบริการและผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ 
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 พันธกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)  ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงาน 

 
คุณวุฒิ 

อาจารย เจาหนาท่ี พนักงาน 
ตรี โท เอก ปวช. – ปวส. ตํ่ากวา ปวช./ม.6 

สํานักพิมพฯ - 1 - - - 
วิทยาเขตกลวยน้ําไท - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร - - - 2 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 1 - - - 6 
วิทยาเขตรังสิต - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร 5 1 - 9 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 2 1 - 3 11 

รวม 8 3 - 14 17 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 มถินุายน 2555 
 

ปจจัยที่จูงใจใหบุคลากรมุงมั่นรวมมือกันปฏิบัติงานเพื่อใหสํานักพิมพฯ บรรลุเปาหมายตามพันธกิจ คือ การที่ 
บุคลากรทุกคนเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และการไดรับโอกาสในการมีสวนรวมเสนอ
ความคิดเห็นและรวมวางแผนเพื่อการพัฒนาหนวยงาน  นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ ยังตระหนักถึงความสําคัญในการสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร  โดยมีการกําหนดสวัสดิการดานตางๆ นอกเหนือจากสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว เชน เงินชวยเหลือการศพซึ่งมอบใหในกรณีที่บุคลากร/ พอ/ แม/ สามี/ ภรรยาของบุคลากรถึงแกกรรม การให
เงินสวัสดิการสวนจัดงานเลี้ยงอําลาแกบุคลากรที่เกษียณอายุ สวัสดิการในการเยี่ยมไขกรณีเจ็บปวย คลอดบุตร และการ
สันทนาการตางๆ เปนตน ตลอดจนการจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยตางๆ เชน การติดเครื่องฟอกอากาศภายใน
สํานักงาน การจัดซื้ออุปกรณปองกันเสียงดังแกชางพิมพ การติดต้ังถังดับเพลิงภายในอาคาร เปนตน 

ผังภารกิจของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ผลิตสิ่งพิมพ 
เพ่ือการเรียนการสอน 

ผลิตสิ่งพิมพเพื่อการดําเนินงานและ 
การประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ 

ผลิตสิ่งพิมพเพื่อใหบริการ 
ทั่วไป (คิดคาใชจาย) 

 

บริการดานอื่นๆ 

การพิมพ
เอกสาร
ประกอบ
การเรียน
การสอน 

การพิมพ
ขอสอบทุก
ประเภท 

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

- แผนพับตางๆ 
- กระดาษ 
  หัวจดหมายตางๆ 
- จุลสารคณะตางๆ 
- ฯลฯ 

- ใหคําปรึกษา 
  ดานการผลิต 
  สิ่งพิมพ 
- การพับ 
- ถายเอกสาร 
- การเรียงหนา 
- ตัดเจียน 
- การสแกนสิ่งพิมพ 
- สรุปคาใชจาย 
  ในการผลิต 
  สิ่งพิมพสงให 
  หนวยงานภายใน 
  มหาวิทยาลัย 
  ทุกสิ้นเดือน 

บริการผลิตสิ่งพิมพเพื่อจําหนาย บริการผลิตสิ่งพิมพเพื่อแจก 
- ตํารา 
- เอกสารคําสอน 
- เอกสารประกอบการสอน (เย็บเลม) 
- เอกสารประกอบการสอน (เย็บชุด) 

- เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ชีท) 
  และกรณีศึกษาตางๆ (ไมเกิน 12 หนา : สัปดาห) 
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 4)  สภาพแวดลอมพ้ืนฐาน 
สํานักพิมพฯ มีสํานักงานตั้งอยูทั้ง 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกลวยน้ําไท อยูที่อาคาร 8 ชั้น 3 และวิทยาเขตรังสิต 

อยูที่อาคารสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 1,815 ตารางเมตร โดยสามารถ
ใหบริการผลิตสิ่งพิมพไดอยางครบวงจร และมีเครื่องพิมพในระบบตางๆ สําหรับรองรับการผลิตสิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ 
ทั้งเครื่องถายเอกสาร Copyprint เครื่องพิมพระบบ On Demand สี่สีและขาวดํา เครื่อง Offset เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
พับอัตโนมัติ เครื่องเคลือบ และเครื่องเขาเลมแบบตางๆ เปนตน  

 
 5)  กฎระเบียบ  

การดําเนินงานของสํานักพิมพฯ เปนไปตามแนวทางของนโยบาย ขอบังคับ และกฎระเบียบตางๆ ของมหา- 
วิทยาลัย  รวมทั้งควบคุมสิ่งพิมพที่ผลิตขึ้นใหเปนไปตามขอกําหนดของ พ.ร.บ. การพิมพและ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และมีการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนความเสี่ยง และแผนจัดการความรูของหนวยงานที่ไดวางไว โดยแผนเหลานี้มีความ
สอดคลองกับแผนของสถาบันและแผนพัฒนาประเทศ 

 
ข. ความสัมพันธระดับองคกร 

1) โครงสรางหนวยงาน 
ผูบริหารสูงสุดของสํานักพิมพฯ คือ ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝาย

บริหารและผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร โดยผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มีบทบาทหนาที่บริหารจัดการและวางแผนเพื่อ
พัฒนาสํานักพิมพฯ และสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหดําเนินงานบรรลุผลตามแผนกลยุทธที่วางไว  โดยมีการนําระบบ      
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารหนวยงาน และมีหัวหนาแผนกทําหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลงานในแตละแผนก และ
มอบหมายงานใหบุคลากรในแผนกรับผิดชอบภาระงาน กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ตามความเชี่ยวชาญและความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย บทบาทของผูสงมอบตอการดําเนินงาน ความคาดหวัง 
1. บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย (ผูบริหาร
อาจารย เจาหนาที่ และ
พนักงาน) 

1. รับบริการผลิตส่ิงพิมพ เพ่ือประกอบการเรียนการ
สอน งานวิจัย การประชาสัมพันธ และการดําเนินงาน 
2. ขอขอมูลและคําปรึกษาดานการผลิตส่ิงพิมพและ
การประเมินราคา 

1. ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมี
คุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม  
2. ไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตาม
ความตองการ และรวดเร็ว 

 

แผนกผลิตและการตลาด

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หัวหนาแผนกบรรณาธิกร 

แผนกบรรณาธิกร 

หัวหนาแผนกผลิตและการตลาด 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย บทบาทของผูสงมอบตอการดําเนินงาน ความคาดหวัง 
 3. ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบริการ 3. มีการพัฒนาการบริการอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการไดมากที่สุด และกาวทันความ
เปล่ียนแปลงตามวิถีชีวิตของคนรุนใหม 

4. รับขอมูลที่นาสนใจ และมีประโยชนกับการปฏิบัติ 
งานผานสื่อประชาสัมพันธของหนวยงาน 

4. มีการสื่อสารในหลายชองทาง สะดวกในการ
รับรู นาสนใจ และสามารถนําไปประยุกตใชได 

2. นักศึกษา 1. รับบริการผลิตส่ิงพิมพ 
2. มีแหลงความรูดานการผลิตส่ิงพิมพ โดยมีการให 
คําปรึกษา และการศึกษาดูงาน 

1.ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม  
2.ไดรับขอมูลและความรูที่มีประโยชนและ
สามารถนําไปประยุกตใชได 

3. บุคคลภายนอก 
(สถาบันการศึกษา 
ศูนยหนังสือ ศิษยเกา 
ผูปกครอง ฯลฯ)  

1. รับบริการผลิตส่ิงพิมพ ทั้งการวาจางผลิตหรือซื้อ
ส่ิงพิมพที่มีวางจําหนายอยูแลว 

1.ไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม  

4. Outsource  1. รับจางผลิตส่ิงพิมพ ในกรณีที่สํานักพิมพฯ ไม
สามารถผลิตเองได 

1.ไดขอมูลและตนฉบับที่ถูกตอง ชัดเจน 
ครบถวน และไดรับคาจางที่เหมาะสม  

 

3) ผูสงมอบและพันธมิตร   
 ภารกิจหลักของสํานักพิมพฯ คือ การใหบริการ โดยมีผูสงมอบและพันธมิตร คือ ผูใชบริการทุกประเภท ทั้ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยกลไกที่ใชในการสื่อสารกับผูสงมอบหลายวิธีดังนี้ 1. เอกสาร
แบบฟอรมการขอใชบริการ  2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส  3. เว็บไซตของสํานักพิมพฯ คือ bupress.bu.ac.th  4. ทาง
โทรศัพท  5. สื่อออนไลน เชน Facebook Twitter  ซึ่งผลิตภัณฑและบริการที่สงมอบใหนั้น มุงเนนที่จะตอบสนองความ
คาดหวังในดานตางๆ ใหไดมากที่สุด  

 

2. สภาวการณขององคกร 
ก.  สภาพดานการแขงขัน 

  ในปจจุบันที่ธุรกิจสิ่งพิมพยังมีโอกาสในการเติบโตที่ดี ทําใหธุรกิจประเภทนี้มีการแขงขันสูง นอกจากนั้น การ
พัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการพิมพ  ทําใหเครื่องพิมพในปจจุบันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใชงานงายขึ้น และมี
ตนทุนที่ตํ่าลง ธุรกิจการพิมพจึงตองมีการปรับตัวอยางตอเนื่องเพื่อใหธุรกิจของตนมีศักยภาพและสามารถแขงขันได  
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เชนกัน  แมวาจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป  แตก็ยังตอง
แสวงหาแนวทางในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ในมุมมองของสํานักพิมพฯ ถือวา โรงพิมพของทั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนเปนคูแขงทางธุรกิจ  ซึ่งถาเปรียบเทียบกับโรงพิมพของมหาวิทยาลัยเอกชนดวยกัน สํานักพิมพฯ 
ถือไดวา เปนหนวยงานที่มีกระบวนการผลิตสิ่งพิมพที่ครบวงจรมากที่สุด  แมวายังไมสามารถเทียบกับโรงพิมพของมหาวิทยาลัย
เกาแกของรัฐบาล เชน โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือโรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได  เนื่องจากโรงพิมพดังกลาว
มีความพรอมมากกวาทั้งดานสถานที่และการสนับสนุนจากรัฐในดานตาง  ๆ เชน  เทคโนโลยี และงบประมาณ เปนตน  ดังนั้น เพื่อให
สํานักพิมพฯ สามารถกาวไปเปนสํานักพิมพชั้นนําของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยไดนั้น  สํานักพิมพฯ จึงตอง
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยเนนการพัฒนาคน สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะตางๆ และเรียนรูอยูตลอดเวลา รวมทั้งตอง
ติดตามขอมูลขาวสารในวงการพิมพอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
พัฒนาการบริการใหตรงกับความตองการและสอดคลองกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผูใชบริการ 
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 นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายปจจัยที่สงผลกระทบตอสภาพการแขงขัน และโอกาสในการสรางนวัตกรรมของ
สํานักพิมพฯ เชน ภัยจากธุรกิจในรูปแบบใหม ซึ่งมีการเขามานําเสนอบริการผลิตสิ่งพิมพฯ โดยบริษัทจะเขามาดําเนินงาน
เองทั้งหมดแทนหนวยงานที่มีอยูเดิม สภาพเศรษฐกิจที่ผันแปรอยูตลอดเวลา รวมทั้งความนิยมสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 
(E-book) ที่มีเพิ่มขึ้น เปนตน 

 

 แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  แหลงขอมูลที่สํานักพิมพฯ ใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะห และนําไปใชใน
การวางแผนและพัฒนาการดําเนินงาน ประกอบดวย  
 1.  แหลงขอมูลภายใน เชน ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและงบประมาณที่ใชจริง แผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธของหนวยงาน ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทุกภาคสวน สรุปผลการ
ปฏิบัติงานในแตละเดือน และฐานขอมูลออนไลนตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน MEIS MyBU เปนตน  
 2.  แหลงขอมูลภายนอก ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลดานการพิมพ
จากเครือขายทางการพิมพ แนวโนมทางเศรษฐกิจ การศึกษาดูงาน เปนตน  อยางไรก็ตาม ในการคนหาขอมูลดังกลาวยัง
มีขอจํากัดบางประการ กลาวคือ สํานักพิมพฯ ไมมีเวลาในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเหลานี้อยางเพียงพอ เนื่องจากมี
ภาระงานที่ตองรับผิดชอบคอนขางมาก  
 

 

ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ 
(1) ความทาทายสําคัญที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
    1.1  ดานการศึกษาการเรียนรู คือ การพฒันาทางดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

1.2  ดานปฏิบัติการ คือ การใหบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และทําใหผูใชบริการพึงพอใจได 
มากที่สุด 
  1.3  ดานทรัพยากรบุคคล คือ มีบุคลากรทีม่ีคุณภาพ มีความรูและตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ 

1.4  ดานชุมชน คือ ไดรับการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ  
 

(2) การไดเปรียบเชิงกลยุทธทีสํ่าคัญ 
 2.1  มีงบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินงาน 
 2.2  มีสถานที่ บุคลากร และอปุกรณที่เหมาะสม และทันสมยั ในการใหบรกิารอยางมีคุณภาพ 
 2.3  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจดัการ การดําเนินงาน และการใหบริการ 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน  
(1) สวนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินงาน  

1.1  ผลจากการติดตามการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน และการบรรลผุลตามแผนกลยุทธ 
  1.2  ผลสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการและขอเสนอแนะจากคณาจารย บุคลากร นกัศึกษา และ
บุคคลภายนอก 

 

(2) กระบวนการบริหารความรู และการประเมินผลการเรียนรู   
สํานักพิมพฯ มีกระบวนการในการถายทอดความรูภายในหนวยงานอยางเปนระบบ และดําเนินการอยาง 

ตอเนื่อง  โดยมีการเก็บรวบรวมความรูตางๆ ไวเปนคลังความรูในเว็บไซตของสํานักพิมพฯ  รวมทั้งมีการเผยแพรให
บุคลากรในหนวยงานรับทราบผานทางการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการประชุมอื่นๆ ของสํานักพิมพฯ นอกจากนั้น 
ยังมีการเผยแพรใหบุคคลภายนอกหนวยงานรับทราบผานทางอีเมลและเว็บไซตอยางสม่ําเสมอ 
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1.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินขององคประกอบคุณภาพในรายงานการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2553 

 
องคประกอบที่ 1 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรงุและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

1 ควรถายทอดแผนกลยุทธไปยัง
บุคลากรทุกระดับ (อาจารย 
เจาหนาที่ และพนักงาน) 

สํานักพิมพฯ มกีารถายทอดแผน    
กลยุทธใหบุคลากรทุกระดับใน
หนวยงานไดรบัทราบ โดยผานทาง 
การประชุมตางๆ ของสํานักพิมพฯ
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงแผนดังกลาว  

บุคลากรของสาํนักพิมพฯ ทกุคน 
(100%) ไดรับทราบรายละเอียด
ของแผนกลยุทธของสํานักพิมพฯ    
ผานทางการประชุมอาจารยและ
เจาหนาที่ของสํานักพิมพฯ และ
การประชุมของพนักงาน 

 
องคประกอบที่ 7 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง การปรับปรงุและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลการประเมนิ 

1 ผูบริหารสํานักพิมพฯ ชีแ้จง
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพใหบุคลากรทุกระดับใน
หนวยงานเขาใจและนําไปปฏิบัติ
ได 

ผอ.สนพ. มีการชี้แจงวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพใหบุคลากรทุก
ระดับในหนวยงานรับทราบ ผานทาง 
การประชุมตางๆ ของสํานักพิมพฯ 

บุคลากรของสาํนักพิมพฯ ทกุคน 
(100%) ไดรับฟงการชี้แจงวิสัย- 
ทัศนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2 ควรมีการเพิ่มหัวขอในการสาํรวจ
เรื่องธรรมาภิบาลใหครบ 10 ดาน 

ในป 2554 สํานักพิมพฯ มีการปรับ
แบบประเมินการบริหารจัดการแบบมี
ธรรมาภิบาลของผูบรหิารสํานักพิมพฯ
ใหม โดยครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล
ครบทั้ง 10 ดาน 

มีการปรับแบบสอบถามการบริหาร
จัดการแบบมีธรรมาภิบาลของผู 
บริหารสํานักพมิพฯ ใหม ตลอดจน 
ไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว   
มาสํารวจความเห็นของบุคลากรใน
หนวยงาน 

3 สงเสริมใหบุคลากรที่มีความรู
เฉพาะดานมาถายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู และเผยแพร
ประเด็นความรูที่ได 

สํานักพิมพฯ ไดจัดใหมีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน
อยางนอย 3 ครั้ง/ป และมีการเผยแพร
ประเด็นความรูตางๆ ผานทางอีเมล
และเว็บไซตของสํานักพิมพฯ 

ในปการศึกษา 2554 สํานักพมิพฯ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
หนวยงาน  รวมทั้งมีการเผยแพร
ประเด็นความรูตางๆ ดังนี้  
-  13 ฟอนตแหงชาติ  
-  การถายเอกสารดวยเครื่องพิมพ
โอเซ 
-  การแปลงไฟลเปน PDF  
-  การทํา E-book  
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อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรงุและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

4 สํานักพิมพฯ มกีารประชุมคณะ 
กรรมการฯ เพือ่ปรับปรุงแผนการ
บริหารความเสี่ยงของสํานักพมิพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพใหเหมาะสม
ตามสถานการณอยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งปรับปรงุรูปแบบใหเปนไป
ตามคูมือระบบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ในปการศึกษา 2554 สํานักพมิพฯ ได
ปรับปรุงรูปแบบแผนความเสี่ยงของ
หนวยงานตามแบบแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบัน และมีการ
จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
ปรบัปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักพิมพฯ ใหเหมาะสมตาม
สถานการณ  

-  มีการปรับแผนความเสี่ยงให
ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ดาน
ของสํานักพิมพฯ  โดยการจดั
ประชุมกรรมการฯ เพื่อประเมิน
และปรับปรุงแผนฯ 2 ครั้ง คอื ใน
เดือนสิงหาคม 2554 และในวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2555  ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนี้มกีารปรับปรุงแผน
โดยเพิ่มมาตรการรองรับความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (น้ําทวม)   
-  มีการปรับรปูแบบแผนการ
บริหารความเสี่ยงของสํานักพมิพฯ 
ตามรูปแบบของแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันและสงแผน
ดังกลาวให สปศ. แลว 

5 สํานักพิมพฯ ควรนําขอมูลจาก
การประเมินผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ มาใชในการ
วางแผนกลยุทธ และจัดทําแผน 
การปฏิบัติงานในปการศึกษา 
2554 

ผอ.สนพ. ไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
จากการประเมินผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ มาใชเปนสวนหนึ่งใน
การวางแผนกลยุทธ และแผนการ
ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2554          

-  มีการนําขอมูลและขอเสนอแนะ
จากการประเมินผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ มาใชเปนสวนหนึ่ง
ในการจัดทําแผนฯ โดยการสราง
ความเขาใจใหบุคลากรเกี่ยวกับ
เปาหมายและวัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย   
ทําใหการวางแผนกลยุทธและแผน 
การปฏิบัติงานของสํานักพิมพฯ  
ในปการศึกษา 2554 มีความ  
สอดคลองกับแผนฯ ของ
มหาวิทยาลัย 
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องคประกอบที่ 8 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรงุและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

1 สํานักพิมพฯ ควรนําหัวขอการ
จัดทํางบประมาณมาบรรจุลงใน
การประชุมอาจารย-เจาหนาที่ของ
สํานักพิมพฯ  เพื่อใหบุคลากรของ
สํานักพิมพฯ มโีอกาสเสนอความ
คิดเห็นและไดมีสวนรวมในการ
จัดทํางบประมาณเพิ่มขึ้น 

ในปการศึกษา 2554 สํานักพมิพฯ มี
การชี้แจงงบประมาณในการประชุม
อาจารย-เจาหนาที่ของสํานักพิมพฯ  
เพื่อใหบุคลากรของสํานักพิมพฯ มี
โอกาสเสนอความคิดเห็นและไดมีสวน
รวมในการจัดทํางบประมาณ 

บุคลากรไดรับทราบเกี่ยวกับการใช
งบประมาณในปการศึกษา 2554  
และไดมีสวนรวมในการเสนอความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดทํา
งบประมาณของสํานักพิมพฯ 
ประจําปการศึกษา 2555  

 
องคประกอบที่ 9 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรงุและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

1 สํานักพิมพฯ ควรมีการรวบรวม
เอกสารตางๆ ที่เปนนวัตกรรมของ
สํานักพิมพฯ  โดยมีการปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมยัและเหมาะสมกับ
สถานการณอยางสม่ําเสมอ 

สํานักพิมพฯ มกีารรวบรวมเอกสารที่
เปนนวัตกรรมตางๆ ของสํานักพิมพฯ  
และเก็บไวที่กองกลาง (คุณจริญญา) 
รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหมีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ
อยางสม่ําเสมอ 

ในปการศึกษา 2554 มีเอกสารที่
เปนนวัตกรรมของสํานักพิมพฯ 
ไดรับการปรับปรุงขอมูล ดังนี้ 
1.  สรุปผลการดําเนินงานฯ 
ประจําปการศึกษา 2554  
2.  คูมือวิธีปฏิบัติงาน ประจําป 
การศึกษา 2554 
3.  คูมือการใชเครื่อง ประจําป 
การศึกษา 2554 

2 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับได
เขารับการอบรมและ/หรือจัด
อบรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแกบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 

มีการสงบุคลากรเขารวมอบรมดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง 

-  มีบุคลากรระดับอาจารยและ
เจาหนาที่เขาอบรมเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
หัวขอตางๆ ทีม่หาวิทยาลัยจัดให 
-  สํานักพิมพฯ มีการอบรม
พนักงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการประชุม
ของแผนกผลิตและการตลาดเปน
ประจําทุกป 
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องคประกอบที่ 10 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรงุและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

1 ควรจะมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาดานอื่นๆ นอกจาก
การผลิตตําราและผูใชบริการ
ภายนอกเพิ่มเติม 

ในปการศึกษา 2554 สํานักพมิพฯ    
มีการเพิ่มหัวขอในการสํารวจความ   
พึงพอใจของนกัศึกษา 2 เรือ่ง คือ 
การบริการที่ตองการใหสํานักพิมพฯ 
มีเพิ่มเติม และหัวขอเรื่องที่นกัศึกษา
สนใจมาศึกษาดูงาน  นอกจากนั้น   
ยังมีการสํารวจความพึงพอใจจาก
ผูใชบริการภายนอกเพิ่มขึ้นดวย 

-  มีการปรับแบบสอบถามของ
นักศึกษาใหม โดยเพิ่มการสํารวจ
เกี่ยวกับบริการที่ตองการให
สํานักพิมพฯ มเีพิ่มขึ้น และหวัขอ
ที่นักศึกษาสนใจที่จะใหบรรยาย
เมื่อมาศึกษาดูงาน 
-  มีการประเมินความพึงพอใจ 
จากผูใชบริการภายนอก โดยมี 
การแจกแบบสอบถามใหกับ
สถาบันและศูนยหนังสือภายนอก 
ที่สั่งซื้อหนังสือจากสํานักพิมพฯ 
และจากผลการประเมินพบวา     
ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
โดยรวมเฉลี่ยที่ 3.80   

2 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมใหบุคลากรทุกระดับ 
มีสวนรวมในการเสนอโครงการ 
เพื่อสนับสนุนความคิดสรางสรรค  
และการมีจิตวิญญาณความเปน
ผูประกอบการอยางนอยปละ     
1 ครัง้ 
 
 

มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรวม
นําเสนอโครงการที่สนับสนุนดาน
ความคิดสรางสรรค และการมี       
จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ  
 
 
 

บุคลากรมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและนําเสนอโครงการที่
สนับสนุนดานความคิดสรางสรรค 
และการมีจิตวิญญาณความเปน
ผูประกอบการผานทางการประชุม
ตางๆ ของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนเพื่อจัด
โครงการ/กิจกรรมของสํานักพิมพฯ 

 
องคประกอบที่ 2 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง การปรับปรงุและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ ผลการประเมนิ 

1 สงเสริมใหบุคลากรไดเขาอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เพือ่
นํามาพัฒนาการเรียนการสอน/ 
การปฏิบัติงาน 

สํานักพิมพฯ มนีโยบายสนับสนุนให
บุคลากรไดเขารับการอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ที่
เกี่ยวของกับภาระงานอยูเสมอ โดย
มุงหวังใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และเปดโลกทรรศนให
กวางไกลขึ้น 

ในปการศึกษา 2554 บุคลากรใน
ระดับอาจารยและเจาหนาที่ทุกคน
ไดเขารับการอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ  ทั้งในโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดใหตามความสนใจ
และโครงการทีส่ํานักพิมพฯ เปนผู
จัด 
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องคประกอบที่หนวยงานสรางขึ้นเอง 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรงุและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

1 กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากร
ของสํานักพิมพฯ ใหบุคลากร
ระดับอาจารยและเจาหนาที่ทุกคน 
ตองเขารวมกิจกรรมหรือโครงการ
ดานศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยางนอย
คนละ 5 กิจกรรมตอป 

มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
กิจกรรมหรือโครงการดานศิลป- 
วัฒนธรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพอยางสม่ําเสมอ 

ในปการศึกษา 2554 บุคลากร
สํานักพิมพฯ ทกุคน ทั้งระดับ
อาจารย เจาหนาที่ และพนักงาน 
ไดเขารวมกิจกรรมหรือโครงการ
ดานศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย 
จัดขึ้นอยางนอยคนละ 1 กิจกรรม
แตยังไมสามารถทําไดบรรลตุาม
เปาหมายที่กําหนดไวได  แต
อยางไรก็ตาม สํานักพิมพฯ จะ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป 

2 สงเสริมใหบุคลากรเสนอความคิด
สรางสรรคในหวัขอที่ตองการ
เรียนรูรวมกันทั้งในที่ประชุมของ
สํานักพิมพฯ และบอรดที่ 
Creative Corner 

มีการเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอ 
ความคิดสรางสรรคในหัวขอที่ตองการ
เรียนรูรวมกันทั้งในที่ประชุมของ
สํานักพิมพฯ 

มีการนําหัวขอที่ไดรับการเสนอ
จากบุคลากรวา ตองการเรียนรู
รวมกันมาจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู เชน การแปลงไฟล PDF 
เปนตน 

3 สนับสนุนใหบคุลากรที่มีความรู
เฉพาะดานมาถายทอดความรู
ใหแกเพื่อนรวมงาน  

สนับสนุนใหบคุลากรที่มีความรูเฉพาะ
ดานมาถายทอดความรูใหแกเพื่อน
รวมงาน 

-  อาจารยสุดารัตน  พันธานนท 
เปนวิทยากรบรรยาย เรื่องการ
แปลงไฟล PDF ในเดือนสิงหาคม 
2554 
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1.3 สรุปผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับหนวยงานและสถาบัน 
ปการศึกษา 2553 

 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิฯ ระดับหนวยงาน 
 

อันดับ 
ขอเสนอแนะจากคณะ

กรรมการฯ  
การปรับปรงุและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

ไมมี -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิฯ ระดับสถาบัน 
 

อันดับ 
ขอเสนอแนะจากคณะ

กรรมการฯ  
การปรับปรงุและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

องคประกอบที ่1 
1 ควรถายทอดวิสัยทัศน และแผน 

กลยุทธ เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในอัตลักษณทั้ง 3 ดาน 
ใหแกผูมีสวนไดเสีย โดยการ
สื่อสารในลักษณะตางๆ นอก 
เหนือจากบอรดประชาสัมพันธและ
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย เชน 
การจัดประชุมรวมกับผูมีสวนได
สวนเสีย เปนตน 

ในฐานะที่บุคลากรนับวาเปนผูมีสวน
ไดสวนเสียเชนกัน สํานักพิมพฯ จึง
ถือเปนพันธกิจที่จะตองมีการ
ถายทอดวิสัยทัศน และแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรบัทราบ เพื่อสราง
ความรูความเขาใจในอัตลักษณทั้ง  
3 ดาน โดยผานทางการประชุมของ
สํานักพิมพฯ 

บุคลากรในสํานักพิมพฯ
รับทราบถึงวิสัยทัศน และแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย และ 
มีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ 
อัตลักษณทั้ง 3 ดานของ
มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

ของสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 
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ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปการศึกษา 2554 

 
2.1 องคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินและเกณฑการตัดสินในการ
ประเมินคุณภาพภายในจํานวน 6 องคประกอบและตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง รวม 13 ตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554  
 
1. ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน จํานวน 10 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ชนิดของ 

ตัวบงชี้ สกอ. 

ชนิดของ 
ตัวบงชี้  
สมศ. 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน    
1. ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ 

1.2 กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงาน 
(ทุกหนวยงาน) 

กระบวนการ  1+0 

7. การบริหารและ
การจัดการ 

7.2 ภาวะผูนําของผูบรหิารหนวยงานทุกระดับ 
(ทุกหนวยงาน) 

กระบวนการ  3+1 

7.4 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู   
(ทุกหนวยงาน) 

กระบวนการ   

7.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (ทุกหนวยงาน) กระบวนการ   
7.9 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
หนวยงาน (ทุกหนวยงาน) 

 ผลลัพธ  

8 .  ก า ร เ งิ น แ ล ะ
งบประมาณ 

8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระดับหนวยงาน (ทุกหนวยงาน) 

กระบวนการ  1+0 

9. ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ 

9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหนวยงาน (ทุกหนวยงาน) 

กระบวนการ  1+1 

9.3 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในของ
หนวยงาน (ทุกหนวยงาน)  

 ผลลัพธ  
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1. ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน จํานวน 10 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน (ตอ) 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ ชนิดของ 
ตัวบงชี้ สกอ. 

ชนิดของ 
ตัวบงชี้ 
สมศ. 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

10. อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน   
(ทุกหนวยงาน)  

 ผลลัพธ 1+1 

10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
เพื่อสนับสนุนดานความคิดสรางสรรค จิต
วิญญาณความเปนผูประกอบการ และความ
เปนสากล (ทุกหนวยงาน)  

ผลลัพธ   

รวม   10 
 
2. ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้  แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ ชนิดของ 
ตัวบงชี้ สกอ. 

ชนิดของ 
ตัวบงชี้  
สมศ. 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

2. การเรียนการ
สอน 

2.8 การจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษา
และคณาจารย 

กระบวนการ  1 

รวม   1 
 
3. ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง จํานวน 2 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ ชนิดของ 
ตัวบงชี้ สนพ. 

จํานวนตัว
บงชี้ 

ตัวบงชี้ที่ สนพ.1 สรุปผลการดําเนินงานเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ 1 

ตัวบงชี้ที่ สนพ.2 มีระบบและกลไกการจัดความรู (KM) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ 1 

รวม  2 
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เกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ 
 
ผลการประเมนิ 
เปนคาคะแนน 0 - 5 กําหนดเปนทศนิยมสองตําแหนงโดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม 

และในกรณีที่ไมมีผลการดําเนินการใหได 0 คะแนน และมีความหมายของคะแนน ดังนี ้
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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2.2 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 
 

ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ  
6 หรือ 7 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

8 ขอ 
 

ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบคุลากรใน
หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากผูบรหิารสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรชัญาหรือปณิธาน
และพระราชบญัญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551 - 
2554) 

สํานักพิมพฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรอื
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกบัจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว   
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ดวย  
การประชุมวางแผนกลยุทธของหนวยงานเพื่อการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสถาบนัในการประชมุของสายงาน นอกจากนี้ ยังมีการเปดโอกาสใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นที่มีตอมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อสะทอนภาพรวมในดานการเปนมหาวิทยาลัยที่นาตื่นเตนและ
สรางสรรค ดานความเปนเลิศทางวิชาการ และดานการปลูกฝงจิตวิญญาณของผูประกอบการเพื่อพรอมรับความทา
ทายในอนาคตของภาคพื้นเอเชียแปซิฟก ทัง้นี้ เพือ่นําผลที่ไดไปประกอบการพิจารณาแผนกลยุทธของสถาบันรวมทั้ง
แผนของสํานักพิมพฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธพฒันาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556 

 http://qa.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planning-office/BU_PLAN2552-
 2556.pdf 

เอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554
เอกสารหมายเลข 1.2.3 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะหความสอดคลองและจัดทําแผนกลยุทธของสํานักพิมพ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 1.2.4 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีตอมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ปการศึกษา 2554 (ดูไดที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษา) 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายในหนวยงาน 
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายในหนวยงาน โดยผานการประชุมสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ระดับอาจารย-เจาหนาที่) และการประชุมแผนกผลิตและการตลาด ประจําป 
เอกสารหมายเลข 1.2.5 แฟมรายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 1/2555) 
เอกสารหมายเลข 1.2.6 รายงานการประชุมแผนกผลติและการตลาด ประจําปการศึกษา 2554 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธเปนแผนปฏิบัติการประจําปตามภารกิจหลักของหนวยงานซึ่งสนับสนนุ
การดําเนินงานของคณะวิชาและสถาบัน 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธเปนแผนปฏิบัติการประจําปตามภารกิจหลักของหนวยงานซึ่งสนับสนนุ 
การดําเนินงานของคณะวิชาและสถาบัน  
เอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 

 4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

มีการกําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ จํานวน 21 ตัวบงชี้ และแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 26 ตัวบงชี้ 
เอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 

 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจของหนวยงาน 
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2554 ครบทุกภารกิจ (100%) 
เอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมผูบริหารสาํนักพิมพฯ (ครั้งที่ 4/2555) 

 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารสถาบนัเพื่อพิจารณา 

สํานักพิมพฯ มกีารติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง ในการ 
ประชุมผูบริหารสํานักพิมพฯ และรายงานผลตอรองอธิการบดีฝายบริหารในที่ประชุมผูอาํนวยการสายบริหาร  
เอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมผูอํานวยการสายบริหาร (ครั้งที่ 1/2555 และ ครั้งที่ 3/2555) 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารสถาบนัเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครัง้ ในการประชุมผูบรหิารสํานักพิมพฯ 
และรายงานผลตอรองอธิการบดีฝายบริหารในที่ประชุมผูอาํนวยการสายบริหาร 
เอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมผูอํานวยการสายบริหาร (ครั้งที่ 3/2555) 

 8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหารสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูบรหิารสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
เอกสารหมายเลข 1.2.9 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2555  
  และสัมภาษณ ผอ.สนพ. 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง 

 1. มีการถายทอดแผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปยังบุคลากรทุกระดับ 
 2. สํานักพิมพฯ มีการทบทวนแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันอยางตอเนื่อง และให
บุคลากรมีสวนรวมเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธตามตัวบงชี้ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมเปนผูรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินการใหบรรลุแผนกลยุทธเพิ่มมากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 

 สํานักพิมพฯ มีการนําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552-2556 และแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2555-2556 มาทบทวน และมีการถายทอดแผนกลยุทธไปยังบุคลากรทุกระดับ 
เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนและกําหนดทิศทาง การดําเนินงานที่สอดคลองกับสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มบีทบาทสําคัญและมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของหนวยงาน 
ในดานตางๆ ดังนี้ 
- จัดทําและปรับปรุงแผนกลยทุธของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2554 
- จัดทําและปรับปรุงแผนปฏบิัติงานของสํานักพิมพมหาวทิยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2554 
- จัดทํางบประมาณของสํานักพิมพฯ ประจําปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 7.2.1 งบประมาณของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธพฒันาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556 
 http://qa.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planning office/- 

BU_PLAN2552-2556.pdf 
อางอิงตามหมายเลขเอกสาร 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
  ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5 แฟมรายงานการประชุมของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   (ครั้งที่ 1/2555) 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 2 ผูบริหารสามารถถายทอดวิสัยทัศนและทิศทางการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ  มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงานและสถาบัน 

1. ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ สามารถถายทอดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินงานและแผนกลยุทธไปยังบุคลากรทุก
ระดับ โดยผานทางประชุมตางๆ ของสํานักพิมพฯ  
2. ผูบริหารของสํานักพิมพฯ มีการใชขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน เชน ฐานขอมูล MyBU 
โปรแกรม MEIS Menu  URSA for Undergraduate Faculty  เว็บไซตของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ฐานขอมูล Assingment  กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ  ฐานขอมูลสต็อก  ฐานขอมูลการใชงบประมาณ  และฐานขอมูลการ
ใชมิเตอรเครื่องพิมพตางๆ เปนตน 
เอกสารหมายเลข 7.2.2 MYBU Interactive Web Services for Faculty and Staff 
  http://my.bu.ac.th/mybu/login.jsp 
เอกสารหมายเลข 7.2.3 โปรแกรม MEIS Menu 
เอกสารหมายเลข 7.2.4 ระบบ URSA Online for Undergraduate Faculty 
  (University Records System Access) 
เอกสารหมายเลข 7.2.5 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  http://bupress.bu.ac.th/sar.htm (Print-Out 1) 
เอกสารหมายเลข 7.2.6 ฐานขอมูล Assingment (สามารถขอดูไดในไฟล Server Drive R) 
เอกสารหมายเลข 7.2.7 ฐานขอมูลกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ (สามารถขอดูไดในไฟล Server Drive R) 
เอกสารหมายเลข 7.2.8 ฐานขอมูลสต็อก (สามารถขอดูไดในไฟล Server Drive R) 
เอกสารหมายเลข 7.2.9 ฐานขอมูลการใชงบประมาณ (สามารถขอดูไดในไฟล Server Drive R) 
เอกสารหมายเลข 7.2.10 ฐานขอมูลการใชมิเตอรเครื่องพิมพตางๆ (สามารถขอดูไดในไฟล Server Drive R) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5 แฟมรายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรงุเทพ (ครั้งที่ 1/2555) 

 3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

1. ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย เพื่อทบทวนเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนกลยทุธของหนวยงานในที่ประชุมผูบริหารสํานักพิมพฯ 
2. ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ประเมินผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2554 
ปละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคม 2555 และเดือนเมษายน 2555 เพื่อทบทวนเปาหมายและปรับแผนปฏิบติัการหรือแผน 
กลยุทธ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธพฒันาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556 
 http://qa.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planning office/- 

BU_PLAN2552-2556.pdf 
อางอิงตามหมายเลขเอกสาร 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมผูบริหารสาํนักพิมพฯ (ครั้งที่ 1/2555 และครั้งที่ 4/2555) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมผูอํานวยการสายบริหาร (ครั้งที่ 1/2555 และ ครั้งที่ 3/2555) 
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 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 

1. ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ สนบัสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อใชเปนขอมูล 
ในการพัฒนาหนวยงาน  โดยบุคลากรในหนวยงานสามารถเสนอความคดิเห็นและขอเสนอแนะถึง ผอ.สนพ. ไดในทาง
ชองทางตางๆ  เชน  e-Mail การประชุมหนวยงาน 
2. ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มีการมอบหมายงานและอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรในหนวยงานตามความ
เหมาะสม โดยการตั้งใหเปนหัวหนาโครงการหรือกรรมการในโครงการตางๆ ของสํานักพิมพฯ 
เอกสารหมายเลข 7.2.11 ประกาศ เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
เอกสารหมายเลข 7.2.12 แฟมรายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5 แฟมรายงานการประชุมของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 5 ผูบริหารหนวยงานถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มีการถายทอดความรูใหแกบุคลากรในหนวยงานผานทางการประชุมตางๆ ของสํานักพิมพฯ 
และในกรณีที่มีการไปอบรมภายนอกจะมีการนําเอกสารสรปุการอบรมดังกลาวมาเวียนใหบุคลากรในหนวยงานทุกคน
อาน และมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ เอาไวใหบุคลากรไดใชอางอิง  
นอกจากนั้น ยังสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการสงไปอบรม สมัมนา และศึกษา  
ดูงานตามความเหมาะสม 
เอกสารหมายเลข 7.2.12 แฟมรายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เอกสารหมายเลข 7.2.13 รายงานผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง 
 (สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน) รุนที่ 4 
เอกสารหมายเลข 7.2.14 คูมือวิธีปฏิบัติงานปการศึกษา 2554 (ปรับปรุง) 
เอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2554 
 (หนา 5-12) 

 6 ผูบริหารหนวยงานบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและสถาบันและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ บรหิารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ดังตอไปนี ้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 มีการกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและเปาหมายที่สอดคลองกับพันธกิจ ปรัชญาขององคกร มีการบรหิารจัดการ
สารสนเทศที่ดี และใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลตางๆ ขององคกร โดยการนําขอมูลดังกลาวมาใชวิเคราะห เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ และชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 มีการลดขั้นตอนในการทํางานและใชเทคนคิและเครื่องมือในการบริหารจดัการ  รวมทั้งมีระบบในการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การหมุนเวียนพนักงานมาปฏิบัติงานทั้งสองวิทยาเขต และการเก็บรวบรวม
ขอมูลและสถิติตางๆ ไวใน Server เพื่อใชเปนแหลงขอมูลอางอิง เปนตน 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 มีการนําผลสรุปและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผูมสีวนไดสวนเสียมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการใหบริการของสํานกัพิมพฯ เพือ่อาํนวยความสะดวกแกผูใชบรกิาร เชน การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
ใหบริการนักศึกษา เพื่อใหสามารถรองรับงานของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น เปนตน 
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4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 - มีการกําหนดทิศทางและแผนการทํางานที่ชัดเจน มีการกําหนดผูรับผิดชอบ รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินงาน
ภายในหนวยงาน และมีแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน เพือ่ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 - สํานักพิมพฯ มโีครงการทีร่ับผดิชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหบุคลากรใชทรพัยากรอยางคุมคา เชน 
การใชกระดาษ 2 หนา  การปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมไดใชงาน การปดเครื่องปรับอากาศในชวงพักรับประทาน
อาหารกลางวัน เปนตน 
5) หลักความโปรงใส (Transparency) 
 - มีการบริหารจดัการทางการเงินและงบประมาณที่โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) 
 - มีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียผานทางชองทางตางๆ ไดแก การประชมุของหนวยงาน e-Mail  
เว็บไซตของสํานักพิมพฯ (สายตรง ผอ.สนพ.) และโทรศัพท เปนตน และมีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อรวมพิจารณา
ประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรสํานักพิมพฯ 
 - มีการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนนิงานของหนวยงาน เชน การจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป การจัดทํางบประมาณ การเสนอแนวทางในการพัฒนาหนวยงาน เปนตน 
 - บุคลากรของสาํนักพิมพฯ ไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ อยางสม่ําเสมอ 
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
 - มีการใหอํานาจในการตัดสินใจแกหัวหนาแผนกในการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการมอบหมาย
งานอื่นๆ ใหแกบุคลากรในหนวยงานตามความเหมาะสม โดยผานการเปนคณะกรรมการชุดตางๆ 
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 - มีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารบุคลากร พ.ศ. 2550 และเปดโอกาส
ใหบุคลากรไดรับสิทธิและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 - สํานักพิมพฯ มกีฎระเบียบที่ยึดเปนแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน เชน การงดบุคลากรที่มีบุตรรับทุนการศกึษาเขา
ปฏิบัติงานในหองขอสอบ 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) 
 ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มีความยุติธรรมตอบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน เชน การมอบหมายงานใน
หนวยงานหรือการใหสวัสดิการของสํานักพมิพฯ เปนตน และมีการจัดสภาพแวดลอมในสํานักงานที่เอื้อตอการปฏิบัติ 
งานใหกับบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาค ภายใตปจจัยและบริบทที่เหมาะสม  
10) หลักมุงเนนฉนัทามติ (Consensus Oriented) 
 มีการหาขอตกลงรวมกันภายในหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเหน็ผานที่ประชุมหนวยงานและ
การสํารวจเรื่องการบริการจัดการอยางมีธรรมาภิบาลของผูบริหารสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เอกสารหมายเลข 7.2.11 ประกาศ เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
เอกสารหมายเลข 7.2.12 แฟมรายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2554 
 (“สรุปการสัมมนา การศึกษาดูงาน และการอบรม ประจําปการศึกษา 2554” หนา 5-12 
 และ “สรุปผลการสํารวจเรื่อง การบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 สํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนา 104-112”) 
เอกสารหมายเลข 7.2.16 เว็บบอรดบุคลากร Faculty Forums 
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เอกสารหมายเลข 7.2.17 ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 48/2554 เรื่อง หลักเกณฑการเลือกต้ังตัวแทน 
 ในการประเมินผลงานประจําปของอาจารยและเจาหนาที่ 
เอกสารหมายเลข 7.2.18 เกณฑการประเมินผลงานของอาจารย เจาหนาที่ และพนกังาน ประจําปการศึกษา 2554 
 (ดูหลักฐานไดที่ฝายบุคลากร) 
เอกสารหมายเลข 7.2.19 การสัมภาษณ ผอ.สนพ. 
เอกสารหมายเลข 7.2.20 แบบฟอรมขออนุมัติเครื่องคอมพิวเตอร 
เอกสารหมายเลข 7.2.21 ตัวอยาง e-Mail ขอรับบริจาคกระดาษรียูส 
เอกสารหมายเลข 7.2.22 ตัวอยางหนาสายตรงผูอํานวยการ 
เอกสารหมายเลข 7.2.23 ขอบังคับมหาวทิยาลัยกรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคลพุทธศักราช 2550 
 http://personnel office.bu.ac.th/page.htm 
เอกสารหมายเลข 7.2.24 สวัสดิการบุคลากรของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เอกสารหมายเลข 7.2.25 แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2554 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 (Year Plan) 
อางอิงตามหมายเลขเอกสาร 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5 แฟมรายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 1/2555) 

 7 ผูบริหารนําผลการประเมินของสถาบันไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
ผูบริหารหนวยงานนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน ปการศึกษา 2553 
เชน ควรถายทอดวิสัยทัศน และแผนกลยุทธ เพื่อสรางความรูความเขาใจในอัตลักษณทั้ง 3 ดาน ใหแกผูมีสวนไดสวน
เสีย โดยการสื่อสารในลักษณะตางๆ นอกเหนือจากบอรดประชาสัมพันธและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เชน การจัด
ประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย เปนตน มาปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม โดยมีการถายทอดวิสัยทัศน
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรในสํานักพิมพฯ รับทราบ เพือ่สรางความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับอัตลักษณ
ทั้ง 3 ดานของมหาวิทยาลัย และสามารถนําไปปฏิบัติได 
เอกสารหมายเลข 7.2.12 แฟมรายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 4/2554) 
เอกสารหมายเลข 7.2.26 รายละเอียดการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ สกอ. จากผลการประเมิน 
  ปการศึกษา 2553 (ระดับสถาบัน) และสัมภาษณ ผอ.สนพ. 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5 แฟมรายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 1/2555) 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
7 ขอ 7 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง 
 ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีการติดตามดูแลบุคลากรในหนวยงานอยางใกลชิด และใหความเสมอภาค  

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการติดตามและดูแลบุคลากรในเรื่องตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยจัดกิจกรรมพบผูอํานวยการสํานักพิมพฯ 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหบุคลากรที่มีปญหาไดปรึกษาและหาแนวทางแกปญหารวมกัน  
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ตัวบงชี้ที่ 7.4  การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน 

การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยทุธของสํานักพิมพฯ มีการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. วิเคราะหกิจกรรมและโครงการดานการจัดการความรูที่สนับสนุนแผนกลยุทธของหนวยงานซึ่งสอดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ดาน 
2. กําหนดเปาหมายของกิจกรรมและโครงการดานการจัดการความรูที่สนับสนุนกลยุทธของหนวยงาน โดยแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ สนับสนุนระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูง 
3. จัดทําแผนที่การจัดการความรู (Knowledge Map) ของหนวยงาน โดยพิจารณาจากความรูหลักของหนวยงาน 
(Core Knowledge) 
เอกสารหมายเลข 7.4.1 แผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2550 - 2555 
เอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการจัดการความรูของสํานักพิมพมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
 ปการศึกษา 2550 - 2555 
เอกสารหมายเลข 7.4.3 Form-01 Strategic Alignment Matrix 
เอกสารหมายเลข 7.4.4 Form-02 แผนที่การจัดการความรู (Knowledge Map) 

 2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู  และทักษะดานการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1 

บุคลากรของสาํนักพิมพฯ ทกุคนดําเนินการกรอกขอมูลสวนบุคคล ขอมลูประเด็นองคความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประเด็นที่บุคลากรสนใจผานไฟลอิเล็กทรอนกิส ซึ่งสงผลใหหนวยงานไดขอมูลทักษะความรูและ
ผูเชี่ยวชาญในแตละประเด็นองคความรู 
เอกสารหมายเลข 7.4.5 Employee Profile Skill and Research Interest Evaluation 
เอกสารหมายเลข 7.4.6 Social Network Analysis – Bangkok University Press 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด 

บุคลากรของสาํนักพิมพฯ ดําเนินการกรอกขอมูลผานแบบสอบถาม เรื่อง การวิเคราะหเครือขายทางสังคม ที่พัฒนา
โดยสถาบัน IKI-SEA โดยแตละคนระบุชื่อบคุลากรผูเปนทีพ่ึ่งพาในดานขอมูลและความรูแกผูอืน่ จากนั้น สถาบัน IKI-
SEA ไดดําเนนิการจัดทําการวิเคราะหเครอืขายทางสังคม (A Social Network Analysis: SNA) เพือ่ใหองคกรไดแหลง
ความรูที่สําคัญ และนํามาใชในการกําหนดผูที่เปนแหลงความรูของหนวยงานดานพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ปฏิบัติงาน 
เอกสารหมายเลข 7.4.5 Employee Profile Skill and Research Interest Evaluation 
เอกสารหมายเลข 7.4.6 Social Network Analysis – Bangkok University Press 

 4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอืน่ๆ ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit 
Knowledge) 

สํานักพิมพฯ ไดทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน หรอื AAR (After-Action Review) โดยไดเลือกกิจกรรมการแปลงไฟล 
PDF และการเรียนรูงานแทนบุคลากรที่ใกลเกษียณมาดําเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน และบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู
จากกิจกรรม เพื่อจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดีและต้ังแฟมเพื่อจัดเก็บเอกสารไวที่กองกลาง 
เอกสารหมายเลข 7.4.7 การทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน (After-Action Review) : AAR ของสํานักพิมพฯ 

 5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรอืปการศึกษาที่ผานมาที่เปน 
ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

มีการนําความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการบันทึกสิ่งที่เรียนรูในการทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน หรอื AAR 
(After-Action Review) มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเปนการเพิม่ประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น โดยมกีาร
วางแผนเชิงประจักษดานการแบงกลุมการศึกษาดูงานตาม Fuction งาน เปนตน 
เอกสารหมายเลข 7.4.7 การทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน (After-Action Review) : AAR ของสํานักพิมพฯ 
เอกสารหมายเลข 7.4.8 ประเด็นความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักพิมพฯ 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
 

จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สงเสริมใหบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานไดมีโอกาสเสนอประเด็นความรูและไดรับโอกาสเปนผูถายทอด
ความรูใหมากขึ้น โดยผานการประชุมตางๆ ของสํานักพิมพฯ หรือการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งมีการเพิ่ม
ชองทางในการเผยแพรประเด็นความรูที่นาสนใจใหหนวยงานอื่นรับทราบ เชน e-Mail เว็บไซตของสํานักพิมพฯ  
Facebook เปนตน โดยมีการเผยแพรประเด็นความรูอยางนอย 3 ครั้งตอป  
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ตัวบงชี้ที่ 7.6  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบพนัธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

สํานักพิมพฯ มกีารแตงต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับหนวยงานเพื่อรวมกันทาํหนาที่กําหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบดูแลกลไกการบริหารความเสี่ยงใหสามารถสนับสนนุการดําเนินงานบรหิารความเสี่ยง
ของหนวยงานได เพื่อทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน 
เอกสารหมายเลข 7.6.1 คูมือระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.11 ประกาศ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 
ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงานจากตัวอยางตอไปนี้ 
 - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน 
 - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
 - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพมิพฯ ไดวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก  
 - งบประมาณไมไดต้ังไว 
 - งบประมาณไมเพียงพอ 
 - เครื่องถายเอกสารชํารุดพรอมกัน 
 - ความชื้นของอาคารทําใหเครื่องจักรเปนสนมิ 
 - ความเสียหาย (จากภัยธรรมชาติ)  
2. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ไดแก การละเมิดในการผลิตสิ่งพิมพ 
3. ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล ไดแก 
 - มีบุคลากรดานการประสานงานการตลาดไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 - มีบุคลากรดานการพิมพงานไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 - มีบุคลากรเกษียณพรอมกัน 
เอกสารหมายเลข 7.6.1 คูมือระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
เอกสารหมายเลข 7.6.2 แผนการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
  (ฉบับแกไข) สาํนักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน ขอ 2 
สํานักพิมพฯ กาํหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งในดานของโอกาสและผลกระทบ โดยพิจารณาจากความถี่ที่เคย
เกิดเหตุการณเสี่ยงในอดีต หรอืความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลที่เคยรวบรวม 
รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน และประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณ
เสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น  นอกจากนั้น สํานักพมิพฯ ไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสีย่ง และมีมาตรการจัดการความ
เสี่ยงตามคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เอกสารหมายเลข 7.6.1 คูมือระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
เอกสารหมายเลข 7.6.2 แผนการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 
  (ฉบับแกไข) สาํนักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
1. สํานักพิมพฯ จดัทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
2. สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ดังตอไปนี้คือ ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และ
ดําเนินการตามแผนดังกลาว 
เอกสารหมายเลข 7.6.2 แผนการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนควบคุมภายใน 
  (ฉบับแกไข) สาํนักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพปการศึกษา 2554 

 5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครัง้ 

สํานักพิมพฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยง โดยมีการติดตามการดําเนินงานและจดัทํารายงานนําเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัยตามสายงาน 
เอกสารหมายเลข 7.6.3 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ 

 6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป 

สํานักพิมพฯ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบันไปใชในการปรับแผนบริหารความเสี่ยง 
ปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 7.6.3 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ (ครั้งที่ 1/2554) 
เอกสารหมายเลข 7.6.4 แผนการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนควบคุมภายใน 
  (ฉบับราง) สํานักพิมพมหาวทิยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2555 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
 

จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรเพิ่มวาระเรื่องการประเมนิผลและปรับปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ ลงในการประชุม
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อใหบคุลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 7.9 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 

 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
  ปการศึกษา 2554 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มผีูบริหารหนวยงานจํานวน 3 ทาน 
 ไดแก ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ หัวหนาแผนกบรรณาธิกร และหัวหนาแผนกผลิตและการตลาด 
 มีคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง รายละเอียดดังนี้ 
 

 คาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร 

ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ 5.00 

หัวหนาแผนกบรรณาธิกร 5.00 

หัวหนาแผนกผลิตและ
การตลาด 

5.00 

 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 5 5 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.9.1 คาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง 

 
จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาทําหนาที่ประเมินผูบริหารอยางเปนระบบ โปรงใส 
และยุติธรรม 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ควรนําขอมูลและขอเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ มา
เปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการหนวยงานในปถัดไป 
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องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระดับหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน 
 1 บุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณประจําป 

บุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณประจําปของหนวยงาน โดยผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ได
มอบหมายใหหวัหนาแผนกดําเนินการจัดทํางบประมาณของแตละแผนก ซึ่งเริ่มจากหัวหนาแผนกแตละแผนก
สอบถามความตองการดานตางๆ ของบุคลากรในแผนก และใหบุคลากรในแผนกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้น
สํารวจความตองการใชอุปกรณหรือทรพัยากรที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลจากสถิติการใช
งบประมาณและทรัพยากรในปที่ผานมา และนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ
ของทั้งสองแผนก เพื่อนําเสนอใหผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ผช.บร. และ รอง บร. พิจารณาตามลําดับ 
เอกสารหมายเลข 8.2.1 แผนกลยุทธทางการเงินสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 งบประมาณของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 โปรแกรม MEIS Menu 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9 ฐานขอมูลการใชงบประมาณ (สามารถขอดูไดในไฟล Server Drive R) 

 2 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ 
สํานักพิมพฯ มแีผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปการศึกษา 2554 ที่สอดคลองกับทิศทางการบริหารจัดการการเงิน
ของหนวยงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 8.2.1 แผนกลยุทธทางการเงินสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.25 แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2554 สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
  กรุงเทพ (Year Plan) 

 3 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
สํานักพิมพฯ มกีารจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยสรุปคาใชจายและแจงใหทุกหนวยงานและฝายการ
คลังรับทราบ รวมทั้งมีการรายงานทางการเงินของสํานักพมิพฯ ใหผูบริหารลงนามทุกเดือน 
เอกสารหมายเลข 8.2.2 แฟม Profit Center: ปริมาณงาน 
เอกสารหมายเลข 8.2.3 รายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 4 ผูบริหารหนวยงานมีการตรวจสอบการใชเงินภายในหนวยงานเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

ผูบริหารหนวยงานมีการตรวจสอบการใชเงินภายในหนวยงาน โดยผูอํานวยการและหัวหนาแผนกจะเปนผูติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามกฎเกณฑ 
เอกสารหมายเลข 8.2.4 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณของสํานักพิมพฯ แยกตามหมวดบัญชีของสํานักพิมพฯ 

 5 มีการประเมินผลการใชงบประมาณประจําปของหนวยงานและนําผลประเมินมาปรับปรุงในการพิจารณา
งบประมาณปถัดไป 

สํานักพิมพฯ มกีารนํางบประมาณของปการศึกษา 2554 และงบประมาณที่ขออนุมัติใหมสําหรับปการศึกษา 2555    
มาชี้แจงใหบุคลากร (อาจารย-เจาหนาที่) รับทราบผานการประชุมสํานักพิมพฯ  เพื่อใหบคุลากรรับทราบการใชจาย
งบประมาณ และเสนอความคิดเห็นถงึความเหมาะสมของงบประมาณที่ขออนุมัติใหมดวย  นอกจากนัน้ ผูบริหาร
หนวยงานติดตามผลการใชเงินทุกโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินของ
ปการศึกษา 2554 ไปใชในการวางแผนและการตดัสินใจในการทํางบประมาณปการศึกษา 2555 
เอกสารหมายเลข 8.2.5 งบประมาณของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2555 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5 แฟมรายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 1/2555) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 งบประมาณของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2554 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 

 

จุดแข็ง 
 1. สํานักพิมพฯ มีการจัดทํางบประมาณอยางเปนระบบ  โดยอางอิงจากขอมูลของการใชงบประมาณในปที่
ผานมา  รวมทั้งยังเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสํานักพิมพฯ ไดมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ ทําใหการจัดทํา
งบประมาณมีความใกลเคียงกับความเปนจริงและตรงตามความตองการใชงานที่แทจริงของหนวยงาน 
 2. สํานักพิมพฯ มีการปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงินอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อใหแผนดังกลาวมี
ความสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงานอยางแทจริง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการวางแผนการใชงบประมาณประจําป และมีการติดตามประเมินผลการใชงบประมาณจริงจากแผน
ดังกลาวในการประชุมผูบริหารสํานักพิมพฯ ทุกไตรมาส 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ 
ดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 
6 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ  
7 หรือ 8 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

9 ขอ 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน 
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพนัธกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
สํานักพิมพฯ มรีะบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่มุงสรางวัฒนธรรมคุณภาพ 
โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ดังนี ้
1. มีแผนยุทธศาสตรดานการประกันคุณภาพที่มุงสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร และสรางความเชื่อมั่น 
แกสาธารณชน ซึ่งอยูในแผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 
2. มีแผนปฏิบัติงานในดานประกันคุณภาพของหนวยงาน 
3. การประกาศใชขอบังคับมหาวทิยาลัยกรุงเทพ  วาดวยการประกันคุณภาพภายใน พุทธศักราช 2548 เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในทั่วทั้งองคกร 
4. มีคณะกรรมการหลายระดับเพื่อพัฒนาและดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ไดแก 
 (4.1)  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 (4.2)  คณะทํางานประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
 (4.3)  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
 (4.4)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน 
5. มีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ประสานงาน ใหขอมูลการประกันคุณภาพ และสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของทุกหนวยงาน และในระดับสถาบัน รวมถึงการจัดทําคูมือการดําเนินงาน เกณฑการประเมิน และรายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบัน 
6. มีเว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนชองทางสารสนเทศที่ใชในการสื่อสารดานความรูและกิจกรรม
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพนัธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (ตอ) 

เอกสารหมายเลข 9.2.1 แผนปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 
  ของสํานักพิมพฯ (QA Plan) 
เอกสารหมายเลข 9.2.2 ขอบังคับมหาวทิยาลัยกรุงเทพ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
  พุทธศักราช 2548 
เอกสารหมายเลข 9.2.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที ่83/2554 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 9.2.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที ่234/2554  เรือ่งแตงต้ังคณะกรรมการประกัน 
  คุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและหนวยงาน 
เอกสารหมายเลข 9.2.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที ่131/2555  เรือ่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  คุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ 
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ปการศึกษา 2554 

 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

สํานักพิมพฯ มกีารกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพฯ  โดยในปการศึกษา 2554 มีการ
ดําเนินงานในดานตางๆ ดังนี้ 
1. มีการจัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาไวในแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2554 
2. มีการสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาไวในการประชุมของอาจารยและเจาหนาที่ 
สํานักพิมพฯ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5 แฟมรายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 2/2554 
  และครั้งที ่1/2555) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.25 แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2554 สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
  กรุงเทพ (Year Plan) 

 3 มีการประเมินตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
มีตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบันและดําเนินการประเมินตัวบงชี้ดังกลาวในตัวบงชี้ที่ 10.3 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนนุดานความสรางสรรค จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ และดานความ
เปนสากล 
เอกสารหมายเลข 9.2.7 รายงานการประเมินตนเองของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (SAR 11) 
  (ตัวบงชี้ที่ 10.3) 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย  
 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของหนวยงาน 

ในปการศึกษา 2554 สํานักพิมพฯ ไดดําเนนิการดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ในดานการควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพดังนี้  
1.  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมีการประเมินคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง  
2.  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหนวยงาน ตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
3.  นําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน และระดับสถาบัน มาใชเปนแนวทางในการวางแผนงาน และ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสาํนักพิมพฯ  ทัง้ในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดานอื่นๆ 
เอกสารหมายเลข 9.2.7 รายงานการประเมินตนเองของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (SAR 11) 
เอกสารหมายเลข 9.2.8 รายงานการประเมินตนเองของแผนกบรรณาธิกร (SAR 1) 
เอกสารหมายเลข 9.2.9 รายงานการประเมินตนเองของแผนกผลิตและการตลาด (SAR 1) 
เอกสารหมายเลข 9.2.10 รายงานการประเมินตนเองของสํานักพิมพฯ (SAR 1-SAR 10) 
เอกสารหมายเลข 9.2.11 ผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 
  ของสํานักพิมพฯ  ปการศึกษา 2553 (QA 008) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.26 รายละเอียดการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ สกอ. จากผลการประเมิน 
   ปการศึกษา 2553 (ระดับสถาบัน) 

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

ในปการศึกษา 2554 สํานักพิมพฯ ไดนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ไดแก การนําผล
การประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2553 รวมถงึแนวทางเสริมจุดแข็ง และขอเสนอแนะในการพัฒนา  
ทั้งจากการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรุงการดําเนินงานและการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2554 ซึง่มีผลใหแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพิมพฯ สามารถบรรลุ
เปาหมายไดครบทุกตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 100  
เอกสารหมายเลข 9.2.7 รายงานการประเมินตนเองของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (SAR 11) 
เอกสารหมายเลข 9.2.12 รายงานการบรรลุผลตามแผนกลยุทธ ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ปการศึกษา 2554 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบคุณภาพ 
สํานักพิมพฯ  มีการใชระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก  
1. เว็บไซต My Profile สําหรับบคุลากรในการคนขอมูลสวนบคุคล การลงเวลาปฏิบัติงาน วันปฏิบัติงาน วันหยุด 
สวัสดิการบุคลากร และการแจงขอมูลระหวางบุคลากร 
2. ฐานขอมูลโปรแกรม MEIS Menu ระบบจัดซื้อ จัดจางและพัสดุ ครุภัณฑ สําหรับทุกหนวยงานเพื่อใชบริหารและ
ควบคุมการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด 
3. เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ใหความรูที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน แนะนําการเขียน SAR 
ตลอดจนมีการเชื่อมตอกับเว็บไซตขององคกรดานการประกันคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.2 MYBU Interactive Web Services for Faculty and Staff 
  http://my.bu.ac.th/mybu/login.jsp 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.3 โปรแกรม MEIS Menu 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   http://bupress.bu.ac.th/sar.htm (Print-Out 1) 

 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และ
ผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 

สํานักพิมพฯ สงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
1. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทกุระดับ เชน นกัศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และผูใชบริการภายนอก 
เพื่อนําขอมูลดงักลาวมาปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 
2. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใชบัณฑิต ผูรับบริการดานการวจิัย หรอืชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของ
หนวยงาน ไดมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ โดยการเผยแพรรายงานการประเมินตนเองของสํานักพิมพฯ บน
เว็บไซตของสํานักพิมพฯ 
3. การรับขอเสนอแนะดานการใหบริการผานทางชองทางตางๆ  เชน ทางอีเมล  สายตรงถึงผูอํานวยการ 
สํานักพิมพฯ และโทรศัพท เปนตน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   http://bupress.bu.ac.th/sar.htm (Print-Out 1) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   ประจําปการศึกษา 2554 (“สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ 
   ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 10)” หนา 69-87 
   “สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอตําราและเอกสารประกอบ 
   การสอนที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 8)” หนา 88-97 และ 
   “สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการของบุคคลภายนอกตอ 
   สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” หนา 135-136) 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรอืระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกนั 

สํานักพิมพฯ มรีะบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน ดงันี้  
1. มีการแตงต้ังผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานจากหนวยงานอื่น 
2. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและวิเคราะหตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพของ
หนวยงานรวมกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวขอ “คุยสบายสไตลคน QA" 
3. มีเว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงเครือขายเว็บไซตขององคกรดานการประกันคณุภาพ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 9.2.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที ่131/2555  เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 ภายในของสายสนับสนุนวิชาการ 
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   ประจําปการศึกษา 2554 (หนา 6) 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
8 ขอ 8 ขอ 4 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สํานักพิมพฯ ยังไมสามารถทําใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน
พัฒนาขึ้นเองได  

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 สํานักพิมพฯ ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อรวมระดมความคิด เพื่อหาหัวขอและแนวทางพัฒนางานดานการ
ประกันคุณภาพที่สอดคลองกับภารกิจและความเชี่ยวชาญของสํานักพิมพฯ เชน การพัฒนา Template ในการเขียน 
SAR เปนตน และมีการดําเนินการตอจนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักพิมพฯ  
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ตัวบงชี้ที่ 9.3 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
พิจารณาขอมูล ดังนี ้
- คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน ยอนหลัง 3 ป 
- กรณีรับการประเมินป 2555 พิจารณายอนหลัง 2 ป หากรับการประเมินป 2554 จะพิจารณายอนหลัง 1 ป 
 
เกณฑการใหคะแนน 
- ใชคาเฉล่ียของผลประเมินประกันภายในโดยตนสังกัด 3 ปยอนหลัง (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 

เชนเดียวกับการประเมินภายนอก) 
 

 คาคะแนนเฉลี่ย =                  =     4.92 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
 ปการศึกษา 2554 หนวยงานมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี ้
 

หนวยงาน ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยตนสังกัด 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4.92 

 
 
รายการหลักฐาน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.7 รายงานการประเมินตนเองของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (SAR 11) 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
> 3.51 4.92 4.92 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อพรอมรับการตรวจ
ประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการอบรมหรือจัดอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

 
องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

4.92 
1 
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ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลกัษณของสถาบนั 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 
ปฏิบัติ 
1 ขอ 

มีการ 
ปฏิบัติ 
2 ขอ 

มีการ 
ปฏิบัติ 
3 ขอ 

มีการ 
ปฏิบัติ 
4 ขอ 

มีการ 
ปฏิบัติ 
5 ขอ 

 
ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงาน ที่สอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

สํานักพิมพฯ ไดนําปรัชญา วิสัยทัศน พันธกจิของสถาบันมาใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธของการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2554 เพือ่ใหแผนฯ มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน  มีการประเมินผล
การบรรลุตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ และเสนอผลประเมินผานที่ประชุมผูอํานวยการสายบริหาร 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 แผนกลยุทธพฒันาคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556 
  http://qa.bu.ac.th/download/strategic-corporate-planning- 
  office/BU_PLAN2552-2556.pdf 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมผูอํานวยการสายบริหาร (ครั้งที่ 3/2555) 

 2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 
ดานบุคลากร 
สํานักพิมพฯ มกีารประชุมถายทอดแผนกลยุทธหนวยงานอยางตอเนื่อง และใหบุคลากรไดมีสวนรวมในทุกแผน ซึง่
แผนกลยุทธของสํานักพิมพฯ มีครบถวนตามแผนกลยุทธทั้ง 6 ดานของสถาบัน และในการประเมินครัง้ที่ 2 พบวามีการ
ปฏิบัติตามแผนไดครบทุกแผน คิดเปนรอยละ 100 
ดานผูเรียน 
นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ สนบัสนุนใหนักศึกษามาศึกษาดูงาน และใชบรกิารการผลิตสิ่งพิมพ  ซึ่งสามารถพัฒนา
ศักยภาพตามแผนกลยุทธดานคุณภาพและความเปนมืออาชีพ และดานการมีจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ 
เอกสารหมายเลข 10.2.1 ภาพถายนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรมาดูงาน 
เอกสารหมายเลข 10.2.2 เว็บไซต Facebook ของสํานกัพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001358132650 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5 แฟมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 1/2555) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมผูบริหารสาํนักพิมพฯ (ครั้งที่ 4/2555) 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนนและจดุเดน หรอืความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอยูในระดับต้ังแต 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5  

สํานักพิมพฯ ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ (อาจารยและเจาหนาที่) ตามจุดเนนและจุดเดน 
“สภาพแวดลอมการจัดการศึกษาที่สรางสรรค” โดยมุงเนนใหผูใชบริการไดรับความพงึพอใจสูงสุด  โดยมีผลประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ เฉลี่ย 3.87 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เฉลี่ย 4.00 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ประจําปการศึกษา 2554 (หนา 69-87) 

 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

ผลการดําเนินงานของสํานักพมิพฯ บรรลุตามจุดเนน จุดเดน และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
สังคม เชน การที่ ผอ.สนพ.ไดรับเชิญและขอสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในการทําวิทยานิพนธ จากนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ  
เอกสารหมายเลข 10.2.3 จดหมายขอสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในการทาํวิทยานิพนธ 

 5 สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนนจุดเดน หรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรบัการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
4 ขอ 4 ขอ 4 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ยังไมมีผลการดําเนินงานที่สามารถบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน จนเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมอยางชัดเจน 

 
แนวทางในการแกไข 
 สํานักพิมพฯ ควรมีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการทําใหผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามจุดเนน 
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน จนเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

ตัวบงชี้ที่ 10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนดานความคิดสรางสรรค 
 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล (ทุกหนวยงาน) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 
ปฏิบัติ 
1 ขอ 

มีการ 
ปฏิบัติ 
2 ขอ 

มีการ 
ปฏิบัติ 
3 ขอ 

มีการ 
ปฏิบัติ 
4 ขอ 

มีการ 
ปฏิบัติ 
5 ขอ 

 
ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีแผนการดําเนินงานที่สนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลยักรงุเทพในดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณ
ความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล 

สํานักพิมพฯ มแีผนการดําเนนิงานที่สนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณความ
เปนผูประกอบการ และความเปนสากล โดยมีจํานวนรวม 21 ตัวบงชี ้
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ปการศึกษา 2554 

 2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
ในปการศึกษา 2554 สํานักพมิพฯ ไดมีการปรับปรุงแผน และดําเนินการตามแผนไดครบทุกแผน คิดเปนรอยละ 100 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมผูอํานวยการสายบริหาร (ครั้งที่ 3/2555) 

 3 มีผลลัพธที่เปนรูปธรรมในการสนับสนนุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
สํานักพิมพฯ มกีารดําเนินงานสนับสนุนดานวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณความเปน
ผูประกอบการ และความเปนสากล ดังนี้ 
ดานความคิดสรางสรรค 
 สํานักพิมพฯ ไดจัดพื้นที่ Creative Corner เพิ่มที่วิทยาเขตกลวยน้ําไท สําหรับใหบุคลากรมีพื้นที่สรางสรรค
ทางความคิดและสรางจินตนาการอยางอิสระ ในกระดานขาวที่จัดไว และยังไดเพิ่มหัวขอเกี่ยวกับการกาวสูอาเซียนลง
ในบอรดของสาํนักพิมพฯ ดวย 
 

ดานจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ 
 สํานักพิมพฯ ไดมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อชวยใหมหาวิทยาลัย
ประหยัดคาใชจาย เชน การใชกระดาษพิมพงานทั้ง 2 หนา การนํากระดาษรียูสมาใชพิมพงาน และการปดไฟฟาและ
เครื่องปรับอากาศในเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน และยังมีการนํากระดาษที่ใชหอกระดาษ A3 นาํมาใชตอ โดย
การนําไปหอหนังสือเรียนเพื่อสงขาย นอกจากนั้น ยังมีการหารายไดเพิ่ม จากการขายหนังสือคําที่มักสะกดผิด การ
รับจางอัดรูปจากเครื่อง Easy Print  
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 3 มีผลลัพธที่เปนรูปธรรมในการสนับสนุนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย (ตอ) 
ดานความเปนสากล 
 สํานักพิมพฯ ไดมีการปรับเอกสารเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและแบบฟอรมตางๆ ของสํานักพิมพฯ เปน    
2 ภาษา เชน e-Mail กําหนดสงตนฉบับตํารา เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน  นโยบายการพิมพ    
เปนตน  นอกจากนั้น ในปการศึกษา 2554 สํานักพิมพฯ ยงัมีการจัดทําศัพทบัญญัติดานการพิมพเพิม่ขึ้น โดย
สามารถดูได จากเว็บไซตของสํานักพิมพฯ  มีการเพิ่มหัวขอคําศัพทภาษาอังกฤษในเอกสารความรูอยูในหองสุขา 
โดยมุงหวังใหบุคลากรของสาํนักพิมพฯ ไดพัฒนาทักษะดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเขาสูการเปน 
ประชาคมอาเซียน ในป 2558 
เอกสารหมายเลข 10.3.1 ตัวอยางอีเมล 2 ภาษา 
เอกสารหมายเลข 10.3.2 ตัวอยางแบบฟอรม 2 ภาษา 
เอกสารหมายเลข 10.3.3 ภาพถาย Creative Corner 
เอกสารหมายเลข 10.3.4 เอกสารความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in the Toilet) 
 ฉบับที่ 32 เดือนเมษายน 2555 และฉบับที่ 33 เดือนพฤษภาคม 2555 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   http://bupress.bu.ac.th (Print-Out 2) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.21 ตัวอยาง e-Mail ขอรับบริจาคกระดาษรียูส 

 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงแผนการดําเนนิงาน 
สํานักพิมพฯ มกีารประเมินผลการดําเนินงาน ผานที่ประชมุอาจารยของสํานักพิมพฯ และนําผลมาปรับปรุงแผน   
การดําเนินงาน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 แฟมรายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  (ครั้งที่ 2/2555) 

 5 มีผลลัพธที่เปนตัวอยางที่ดี (good practices) ใหแกหนวยงานอื่น 
สํานักพิมพฯ มแีนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สามารถนําไปเผยแพรใหหนวยงานอื่นไดใชเปนประโยชนในการสนับสนุนดาน
ความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณ ความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล เชน การเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหนวยงานในที่ประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวทิยาลัยกรุงเทพ การปรับแบบฟอรมและ e-
Mail ที่ใชเผยแพรภายนอกหนวยงานใหมี 2 ภาษา เปนตน 
เอกสารหมายเลข 10.3.1 ตัวอยางอีเมล 2 ภาษา 
เอกสารหมายเลข 10.3.2 ตัวอยางแบบฟอรม 2 ภาษา 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 แฟมรายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง 
 ผูบริหารสํานักพิมพฯ สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนกลยุทธของหนวยงาน และมี
โครงการที่ตอบสนองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใหบุคลากรสํานักพิมพฯ มีสวนรวมตามความเหมาะสม 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ในป 2555 สํานักพิมพฯ จะใหบุคลากรระดับอาจารยและเจาหนาที่ เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพิ่มขึ้น 
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ตัวบงชี้บังคับทําตามภารกจิ 

 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.8  การจัดบรกิารดานกายภาพแกนักศึกษาและคณาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการ 
ดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีการจัดบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เชน ในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ 

สํานักพิมพฯ มกีารใหบริการที่สนับสนุนการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจดานการ  
ผลิตสิ่งพิมพมาศึกษาดูงานที่สํานักพิมพฯ  โดยสามารถเรียนรูถึงขั้นตอนการผลิตไดอยางครบวงจร และในเดือน
สิงหาคม 2554 ไดมีนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตรมาศึกษาดูงานดานการผลิตสิ่งพิมพที่สํานักพิมพฯ  นอกจากนัน้ 
สํานักพิมพฯ ยงัมีอุปกรณการพิมพที่ทันสมัยเพื่อใหบริการ เชน เครื่องพิมพระบบดิจิตอล 4 สี (Canon imagePress 
C6000) เครื่องพิมพระบบ Offset เครื่องเขาเลมไสกาว เครื่องเคลือบปก เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่อง
เรียงกระดาษ ฯลฯ และในป 2554 สํานักพมิพฯ ไดซือ้เครือ่งพิมพระบบดิจิตอลขาว-ดํา (Oce VarioPrint 6250) และ
เครื่องพิมพระบบ Mult Function 2065 พรอมสแกนมาเพิม่เติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน  
เอกสารหมายเลข 2.8.1 คูมือวิธีการใชเครื่อง 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 10.2.2 เว็บไซต Facebook ของสํานกัพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 http://www.facebook.com/profile.php?id=100001358132650 

 2 มีคณะกรรมการดําเนินงานเพือ่ตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษา 
ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มมีาตรการในการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา โดยการสํารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาเกี่ยวกับบริการของสํานักพิมพฯ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ประจําปการศึกษา 2554 (หนา 88-94) 
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ผลการประเมนิตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน 
 3 มีการดําเนินตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารยอยางตอเนื่อง 

สํานักพิมพฯ มแีผนและดําเนินงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการใหบรกิารแกนักศึกษาและคณาจารยอยางตอเนื่อง 
โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย ซึ่งไดดําเนินการประเมินมาอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบนัเปนครั้งที ่8 และครั้งที ่10 ตามลําดับ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ประจําปการศึกษา 2554 (หนา 69-94) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.25 แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2554 สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
 กรุงเทพ (Year Plan) 

 4 มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51 จากระดับคะแนนเต็ม 5 
มีผลการประเมินคุณภาพการใหบริการโดยรวมของสํานักพิมพฯ โดยบุคลากรสายวิชาการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 
สายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 และของนักศึกษามีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 และจากการศึกษาดูงานมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.40 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ประจําปการศึกษา 2554 (หนา 69-103) 

 5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง     
ความตองการของนักศึกษาและคณาจารย 

สํานักพิมพฯ นาํสรุปผลการประเมินมาวิเคราะหและปรับปรุงเพื่อนําไปพัฒนาการจัดบริการเพื่อสนองความตองการ
ของผูใชบริการ ดังนี้  
1. การปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอรใชสําหรับบริการนักศึกษาบางสวน (ตามที่ไดรับจัดสรรจากแผนกพัสดุ) เพื่อใหมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับงานของนักศึกษา นอกจากยังไดทําเรื่องขอสํารองเครื่อง
คอมพิวเตอรเพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนแทนคอมพิวเตอรสําหรบัใหบริการนักศึกษาเพิ่มขึ้น  (รอการจัดสรรจากแผนกพัสดุ) 
2. เพิ่มความหลากหลายของบรกิารดานเขาเลม เชน การเขาเลมขนาด Pocket Book  การเย็บกี่ดวยมือ เปนตน 
3. มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอรม (สนพ. 001) เรือ่งการเลือกสีปก โดยปรับเปลี่ยนจาก  http://bupress.bu.ac.th 
เปน http://bupress.bu.ac.th/pantone.htm  เพื่อความสะดวกในการเขาถึงการดูสีงายขึ้น 
เอกสารหมายเลข 2.8.2 ตัวอยางหนังสือขนาด. Pocket Book 
เอกสารหมายเลย 2.8.3 แบบฟอรม สนพ.001 
เอกสารหมายเลข 2.8.4 สัมภาษณผูอํานวยการสํานักพิมพฯ และหัวหนาแผนก 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  http://bupress.bu.ac.th/km13.htm (Print-Out 3) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.20 แบบฟอรมขออนุมัติเครื่องคอมพิวเตอร 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง 

 สํานักพิมพฯ มีการจัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาดูงานแกนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ
ดานการผลิตสิ่งพิมพอยางเปนระบบ และพิจารณาปรับปรุงการบริการตางๆ โดยอางอิงจากผลการประเมินความ  
พึงพอใจของผูใชบริการ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สงเสริมบุคลากรไดรับการพัฒนาในดานตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้นและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 
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ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง 

 
สนพ.1  สรุปผลการดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ-(ระดับ) 
  (KPI ของสํานักพิมพฯ) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
ระดับ 1 

มีการ 
ดําเนินการ 
ระดับ 2 

มีการ 
ดําเนินการ 
ระดับ 3 

มีการ 
ดําเนินการ  
ระดับ 4 

มีการ 
ดําเนินการ 
ครบทุกระดับ 

 
ผลการประเมนิตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน 
 1 มีระบบและกลไกในการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปของหนวยงาน 

สํานักพิมพฯ มรีะบบและกลไกในการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําป โดยมอบหมายใหอาจารยอัจฉรา        
ไทยสมบูรณและอาจารยขวัญจิต  ไตรโพธ์ิ เปนผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 1. สรุปปริมาณการใชกระดาษของมหาวิทยาลัย 
 2. สรุปปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ เพื่อการดําเนินงาน 
 3. สรุปรายไดจากการผลิตสิ่งพิมพทั่วไป 
 4. สรุปรายชื่อตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอน 
 5. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ 
   ฯลฯ 
และดําเนินการในการจัดทําเปนรูปเลม เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ของผูบริหารหนวยงาน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   ประจําปการศึกษา 2554 

 2 มีการนําขอมูลจากสรุปผลการดําเนินงานมาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และกําหนดงบประมาณของ
หนวยงาน ใหสอดคลองกับความเปนจริง 

สํานักพิมพฯ มกีารนําขอมูลในสรุปผลการดําเนินงานมาใชเปนขอมูลอางอิงในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ เชน 
 -  การนําผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการและขอเสนอแนะในการปรับปรุงบริการมาใชในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานและติดตามความคืบหนาของการพัฒนาบริการ   
 -  มีการสํารวจทรัพยสินของสาํนักพิมพฯ อยางตอเนื่องทุกป เพื่อเปนฐานขอมูลในการติดตามและการ
วางแผนในการสั่งซื้อทรัพยสนิของหนวยงาน  
 -  มีการนําขอมูลบุคลากรมาใชในการกําหนดอัตรากาํลัง และมอบหมายงาน 
 -  มีการใชขอมลูสถิติจากสรุปผลการดําเนินงานฯ เพื่อจัดทาํงบประมาณ ใหสอดคลองกับความเปนจริง   
มากที่สุด 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 งบประมาณของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
   ประจําปการศึกษา 2554 

 3 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และเพิ่มเติมขอมูลในสรุปผลการดําเนินงาน เปนประจําทุกปเพื่อใหได
ขอมูลที่เปนปจจุบันและสามารถใชงานไดจรงิ 

สํานักพิมพฯ มกีารประเมินผลสรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผานที่ประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อใหทบทวนและประเมินความเหมาะสมของขอมูลวา ควรมีการเพิ่มเติม ตัด หรือปรับเปลี่ยน
หัวขอใดเพื่อความเหมาะสมหรือไม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขสรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพฯ ในป
ตอไป 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 แฟมรายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  (ครั้งที่ 2/2555) 

 4 ผูบริหารหนวยงานมีการนําผลการดําเนินงานมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผน และตัดสินใจ 
ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีการนาํผลการดําเนินงานที่มีการรวบรวมไวในสรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพฯ มาใช
วิเคราะห วางแผน และตัดสินใจ เชน การวางแผนกําลังคน การคํานวณกระดาษเพื่อการสั่งซื้อ ฯลฯ  
เอกสารหมายเลข สนพ. 1.1 สัมภาษณ ผอ.สนพ. 

 5 มีการนําขอมูลสถิติจากสรุปผลการดําเนินงานมาตอยอดโดยการทํา R to R 
สํานักพิมพฯ มกีารนําขอมูลสถิติที่ไดจากสรุปผลการดําเนินงานในสวนของการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
ตําราและเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาตอยอด เปน R to R เพื่อการพฒันาบริการ ใน
หัวขอ “รูปแบบตําราที่พึงประสงคของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” โดยมุงหวังที่จะนําขอคนพบทีไ่ดจากงานวิจัยนี้
ไปใชปรับปรุงและพัฒนารูปแบบตําราที่ผลิตโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษาใหมากที่สุด 
เอกสารหมายเลข สนพ. 1.2 งานวิจัย เรื่อง “รูปแบบตําราที่พึงประสงคของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 5 ระดับ 5 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 

 สํานักพิมพฯ มีการเก็บขอมูลสถิติดานตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อนํามาใชในการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา และมีการนําขอมูลในสรุปผลการดําเนินงานมาตอยอดเปนงานวิจัย 
R to R 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สํานักพิมพฯ จะมีการนําขอมูลดานอื่นๆ ในสรุปผลการดําเนินงานมาขยายตอยอดเปนงานวิจัย R to R ในป
ตอไป 
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สนพ. 2 มีระบบและกลไกการจัดการความรู (KM) ที่มีประสิทธิภาพ –(ระดับ) (KPI ของสํานักพมิพฯ) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ 

ดําเนินการ 
ระดับ 1 

มีการ 
ดําเนินการ 
ระดับ 2 

มีการ 
ดําเนินการ 
ระดับ 3 

มีการ 
ดําเนินการ  
ระดับ 4 

มีการ 
ดําเนินการ 
ระดับ 5 

 
ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 1 มีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
สํานักพิมพฯ มกีารทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู และดําเนินการตามแผน มีการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของการจัดการความรูในการประชุมอาจารยทุกครั้ง และนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 แฟมรายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.4.2 แผนการจัดการความรูของสํานักพิมพมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
  ปการศึกษา 2550 - 2555 

 2 มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการความรู (KM) อยางเปนระบบ 
มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการความรู (KM) และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ครบ 5 
โครงการ (รอยละ 100) ดังนี ้
1. โครงการประชาสัมพันธแนวคิดในการพัฒนาองคกรเอือ้การเรียนรู โดยการนําขอมูลความรูมาเผยแพรทางเว็บไซต
สํานักพิมพฯ ทกุ 2 เดือน   
2. โครงการ Job Buddy บุคลากรสามารถทํางานแทนกันได  
3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ KM/LO อยางตอเนื่อง  
4. โครงการความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in the Toilet) 
5. โครงการ BU PRESS KM BOOK SHARING 
เอกสารหมายเลข สนพ. 2.1 ขอมูลการทํางานทดแทนกันของบุคลากร 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  http://bupress.bu.ac.th/kmb.htm (Print-Out 4) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 10.3.4 เอกสารความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in the Toilet) 

 3 มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการความรู (KM) อยางตอเนื่อง 
มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการความรู (KM) อยางตอเนื่อง ในวาระการประชุม
อาจารยของสํานักพิมพฯ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.12 แฟมรายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 4 มีผลงานที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการความรู (KM) อยางนอย 3 ชิ้นงานตอปการศึกษา 
มีผลงานที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการความรู (KM) อยางนอย 3 ชิ้นงานตอปการศึกษา ไดแก 
- คําที่มักสะกดผิด ฉบับรวมเลมครั้งที่ 1 
- 13 ฟอนตแหงชาติ ดาวนโหลดฟรี   
- หลักการ Print งาน 
- การถายเอกสารสี DocuColor  
- การเรียนรูงานแทนบคุลากรที่ใกลเกษียณ 
- การถายเอกสารดวยเครื่องพิมพโอเซ 
- การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2554 
- การแปลงไฟล PDF 
- การจัดทําและการใชงาน E-book 
อางอิงตามเอกหมายเลข 7.2.5 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  http://bupress.bu.ac.th/kmb.htm (Print-Out 4) 

 5 มีการเผยแพรผลงานจากกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการความรู (KM) แกหนวยงานภายนอก 
มีการเผยแพรผลงานจากกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการความรู (KM) แกหนวยงานภายนอก และไดรับผลตอบ
รับเปนอยางดี ไดแก 
- คําที่มักสะกดผิด ฉบับรวมเลมครั้งที่ 1 
- 13 ฟอนตแหงชาติ ดาวนโหลดฟรี   
- การแปลงไฟล PDF 
อางอิงตามเอกหมายเลข 7.2.5 เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  http://bupress.bu.ac.th/kmb.htm (Print-Out 4) 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 5 ระดับ 5 5 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีผูรับผิดชอบโครงการ KM/LO โดยการใชวงจร PDCA และ PR รวมทั้งบุคลากรของสํานัก-  
พิมพฯ ทุกคนใหความสําคัญและใหความรวมมือตอโครงการตางๆ จนประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว เชน 
โครงการความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in the Toilet) โครงการ BU PRESS KM BOOK SHARING เปนตน 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  สงเสริมใหบุคลากรเสนอความคิดสรางสรรคผานกระบวนการกลุม (Group Process) และบอรดที ่Creative 
Corner เพื่อสนับสนุนการคดิสรางสรรคผลงานรวมกันของบุคลากรทุกระดับ 
 2.  สนับสนนุใหบุคลากรที่มคีวามรูเฉพาะดานมาถายทอดความรูใหแกเพื่อนรวมงาน ตลอดจนนํามาเชื่อมโยง
กับแรงจูงใจ 
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วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มผีูรับผิดชอบโครงการ KM/LO ที่สามารถทําใหแผนที่วางไวประสบความสําเร็จ โดยการใชวงจร 
PDCA และ PR กลาวคือ  
 1. มีการวางแผนโดยมุงกลุมเปาหมายเปนสําคัญและเลือกหัวขอที่นาสนใจสําหรับกลุมเปาหมาย เชน KM 
สําหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง  
 - คําที่มักสะกดผิด ฉบับรวมเลมครั้งที่ 1  
 - 13 ฟอนตแหงชาติ ดาวนโหลดฟรี  
 - การแปลงไฟล PDF  
และ KM สําหรับการปฏิบัติงาน เรือ่ง  
 - หลักการปริ้นงาน 
 - การถายเอกสารสี DocuColor  
 - การเรียนรูงานแทนบคุลากรที่ใกลเกษียณ 
 - การถายเอกสารดวยเครื่องพิมพโอเซ 
 - การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2554 
 2.  ลงมือปฏิบติัตามแผนใหบรรลุวัตถุประสงค ตรงตามเปาหมายที่วางไว 
 3.  ประเมินขอบกพรองและผลความสําเร็จของโครงการอยูตลอดเวลา 
 4.  หากพบขอบกพรองที่ไมเปนไปตามแผน รีบดําเนินการแกไขในการดําเนินงานครั้งตอไป 
 5.  มีการประชาสัมพันธ (PR) ความสําเร็จของโครงการเพื่อเผยแพรหรือแสดงผลลัพธใหเปนที่ประจักษแก
บุคคลทั่วไป โดยผานอีเมล เว็บไซต และบอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

ของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปการศึกษา 2554 
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ตารางที่ 1  ผลประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน1 บรรลุ
เปาหมาย 
√ =บรรล ุ
×=ไมบรรล ุ

คะแนน 
การ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน    
ตัวบงชี้ที่ 1.2  8 ขอ 8 ขอ  5.00  
ตัวบงชี้ที่ 7.2  7 ขอ 7 ขอ  5.00  
ตัวบงชี้ที่ 7.4 5 ขอ 5 ขอ  5.00  
ตัวบงชี้ที่ 7.6 6 ขอ 6 ขอ  5.00  
ตัวบงชี้ที่ 7.9 มากกวา 

3.51 
5.00  5.00  

ตัวบงชี้ที่ 8.2 5 ขอ 5 ขอ  5.00  
ตัวบงชี้ที่ 9.2 8 ขอ 8 ขอ  4.00  
ตัวบงชี้ที่ 9.3 มากกวา 

3.51 
4.92  4.92 นําคะแนนที่ได

จากเฉลี่ยคะแนน
รวมทุกตัวบงชี้

ของหนวยงาน มา
บันทึกไว 

ตัวบงชี้ที่ 10.2 4 ขอ 4 ขอ  4.00  
ตัวบงชี้ที่ 10.3 5 ขอ 5 ขอ  5.00  

คาเฉล่ียรวมตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน  4.78 ไมนําตัวบงชี้ 9.3 
มาคํานวณ 

ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน    
ตัวบงชี้ที่ 2.8  5 ขอ 5 ขอ  5.00  

คาเฉล่ียรวมตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน  5.00  
ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง     
ตัวบงชี้ที่ สนพ. 1 5 ขอ 5 ขอ  5.00  
ตัวบงชี้ที่ สนพ. 2 5 ขอ 5 ขอ  5.00  

คาเฉล่ียรวมตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง  5.00  
 
 
 
 
 
1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรอืระบุเปนสัดสวน 
หรือระบุเปนจํานวน หรอืระบุเปนขอ 
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คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
คาคะแนนของหนวยงาน =  (คาเฉล่ียคะแนนตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน x 0.35) + (คาเฉล่ียคะแนนตัวบงชี้

บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน x 0.55) + (คาเฉล่ียคะแนนตัวบงชี้ ที่หนวยงานสราง 
ขึ้นเอง x 0.10) 

 
คาคะแนนของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ =  ((43 / 9) x 0.35) + (5 / 1) x 0.55) 
          + (10 / 2) x 0.10)) 
 
      =  4.92 
 
 
 
 
 



61 

ตารางที่ 2  คะแนนการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิคุณภาพ 
  0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม 

1. มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต - - - - -  

2.มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ
อุดมศึกษา 
ก.มาตรฐานดานธรร
มาภิบาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5, 5, 5, 5, 4 5 29 / 6 
= 4.83 ดีมาก  

ข.มาตรฐานดาน
พันธกิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5 4, 5 14 / 3 
= 4.66 ดีมาก ไมนําตัวบงชี้ 

9.3 มาคํานวณ 

 
 
 
 
 



62 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิคุณภาพ 
  0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม 

3.มาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

- 5 - 5 / 1 = 
5.00 ดีมาก  

รวม - 34 / 7 = 4.86 14 / 3 = 4.66 48 / 10 
= 4.80 ดีมาก  

ผลการประเมนิ
คุณภาพ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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ตารางที่ 3  คะแนนการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิคุณภาพ 
  0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม 

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา 
 1.1 ดานกายภาพ 

- 5 - 5 / 1 = 
5.00 

ดีมาก 

 

1.2 ดานวิชาการ 
- - - - -  

1.3 ดานการเงิน - 5 - 5 / 1 = 
5.00 ดีมาก  

1.4 ดานการบริหาร
จัดการ 

- 
5, 5, 5, 5,4 5, 5, 4 38 / 8 = 

4.75 
ดีมาก 

ไมนําตัวบงชี้ 
9.3 มา
คํานวณ 

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอดุมศึกษา 
2.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

- - - - - 

 

2.2 ดานการวจิัย - - - - -  
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิคุณภาพ 
  0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม 

2.3 ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม - - - - - 

 

2.4 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - 

 

รวม - 34 / 7 = 4.86 14 / 3 = 4.66 4.80 ดีมาก  
ผลการประเมนิคุณภาพ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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     ตารางที่ 4  คะแนนการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
มุมมองดานบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิคุณภาพ 

  0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
  1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม 

1. ดานนักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย - - - - - 

 

2.ดานกระบวนการ
ภายใน 

- 
5, 5, 5, 4, 5 5, 5, 4 

38 / 8 
= 4.75 ดีมาก 

ไมนําตัวบงชี้ 
9.3 มาคํานวณ 

3. ดานการเงนิ - 5 - 5 / 1 = 
5.00 

ดีมาก  

4. ดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม - 5 - 5 / 1 = 

5.00 ดีมาก  

รวม - 34 / 7 = 4.86 14 / 3 = 4.66 4.80 ดีมาก  
ผลการประเมนิ

คุณภาพ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 
บทสรุปผูบริหาร 
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สวนที่ 4 บทสรุปผูบริหาร 
 
4.1 การดําเนนิภารกิจของสํานกัพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายในของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ตัวบงชี้บังคับทําทุหนวยงาน 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน   
 บุคลากรของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความเขาใจในปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
ของสํานักพิมพฯ อยางชัดเจน ตลอดจนใหความรวมมือในการดําเนินงานตามภารกิจอยางครบถวน นอกจากนี้ สํานัก
พิมพฯ ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานและความสําเร็จของแผนอยางตอเนื่อง และไดปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อใหตัว
บงชี้บรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว ตลอดจนเพื่อใหแผนของสํานักพิมพฯ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ปจจุบันของมหาวิทยาลัยและปจจัยภายนอก  จึงสามารถบรรลุผลตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานจํานวนทั้งสิ้น 26 ตัวบงชี้ 
คิดเปนรอยละ 100 ผลการประเมินเฉล่ียไดคะแนน 5 คะแนน 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  จํานวน 4 ตัวบงชี้ 
 ผูบริหารและบุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนใหความรวมมือและมีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงานทําใหผล
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารหนวยงาน มุงเนนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางเปนระบบ จึงกอใหเกิดนวัตกรรมดาน KM ในการเผยแพรความรูและเทคนิคในการทํางานของบุคลากรภายใน เชน 
KM การแปลงไฟล PDF และการจัดทําและใชงาน E-book เปนตน และมีการเผยแพรความรูในงานใหเปนประโยชนแกคน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน 13 ฟอนตแหงชาติ ดาวนโหลดฟรี และการแปลงไฟล PDF เปนตน ประการสําคัญคือ 
การใหความสําคัญตอการเผยแพรและประชาสัมพันธผานอีเมลและเว็บไซตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดประโยชนแก
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร สําหรับระบบการบริหารความเสี่ยงและการนําฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ สํานัก
พิมพฯ มีการมอบหมายบุคลากรในการรับผิดชอบดําเนินการตามแผนและประเมินผลตามแผนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
โดยมีผลการประเมินเฉล่ียไดคะแนน 5 คะแนน 
 
องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ   
 สํานักพิมพฯ เปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ  โดยการสํารวจความ
ตองการใชทรัพยากรและเสนอความคิดเห็นผานทางหัวหนาหนวยงาน รวมทั้งยังมีการใชขอมูลจากสถิติที่มีการรวบรวมไว 
เชน บันทึกคาใชจายและการเบิกใชพัสดุโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศจากสวนกลาง (โปรแกรม MEIS) เพื่อใชเปนขอมูลใน
การจัดทํางบประมาณของสํานักพิมพฯ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหบุคลากรมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ในการใชทรัพยากรอยางคุมคา เชน การประหยัดทรัพยากรไฟฟา น้ํา และกระดาษ เปนตน และมีการนํางบประมาณของ
ปการศึกษา 2554 และงบประมาณที่ขออนุมัติใหมสําหรับปการศึกษา 2555 มาชี้แจงใหบุคลากร (อาจารย-เจาหนาที่) 
รับทราบผานการประชุมสํานักพิมพฯ  เพื่อใหบุคลากรรับทราบการใชจายงบประมาณ  เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบและ
เสนอความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของงบประมาณที่ขออนุมัติใหม โดยมีผลการประเมินเฉล่ียไดคะแนน 5 คะแนน 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สํานักพิมพฯ ไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพอยางครบถวน โดยใชกระบวนการ PDCA มาดําเนินการ ทั้ง
ในดานการวางแผน ติดตามการดําเนินงาน การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และมีการนําผลการประเมินมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหนวยงานอยางตอเนื่อง คะแนนประเมินเฉล่ียไดคะแนน 4 คะแนน 
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องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 สํานักพิมพฯ ตระหนักถึงความสําคัญไดในการสรางการรับรูในอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหแกบุคลากร  โดย
ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มีการถายทอดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจุดเนนจุดเดนใหบุคลากรรับทราบอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันผานทางการประชุมทั้งระดับหัวหนา ระดับอาจารย เจาหนาที่ และ
พนักงาน คะแนนประเมินเฉล่ียไดคะแนน 4.5 คะแนน 
 
4.2 การดําเนนิภารกิจของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
 มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 ก. มาตรฐานดานธรรมาภบิาลของการบริหารการอดุมศึกษาสํานกัพิมพฯ โดย 
 ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ใชหลักธรรมาภิบาลของการบรหิารการอุดมศึกษา ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) บริหารงานบรรลุตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธตามที่
กําหนดไว รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานในปตอไป 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  การบริหารงานที่ใชทรัพยากรดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการตอบสนองความตองการของนักศึกษา คณาจารย และผูใชบัณฑิต และมีแผนการบริหารความเสี่ยง 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สงเสริมใหมีการบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจของ
หนวยงาน ตามความตองการของนักศึกษา คณาจารยและผูใชบัณฑิตรวมทั้ง ตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาที่
กําหนด 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)   ผูบริหารหนวยงานแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่
และเปาหมายที่กําหนดไวตามความคาดหวังของบุคลากร ผูใชบัณฑิตและนักศึกษา 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) สงเสริมใหมีการรับฟงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ ไดแก การประชุม 
การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การรับฟงความคิดเห็นของคณาจารย นักศึกษา ผูมี
สวนไดสวนเสีย และประชาชนผาน BU Forum และเว็บไซตของสํานักพิมพฯ และมีการพิจารณาหลักเกณฑในการ
พิจารณาประเมินผลงานของอาจารยประจําป เปนตน 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป การ
นําเสนองบประมาณและแนวทางการพัฒนาหนวยงาน โดยผานทางการประชุม สําหรับการประเมินผลงานประจําปของ
บุคลากร จะเปนการประเมินผลงานแบบสองทาง คือ ประเมินโดยผูบริหารหนวยงานและประเมินโดยตัวแทนที่ไดรับการ
คัดเลือกจากคณาจารยและบุคลากร 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  มอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหแกหัวหนาแผนกในการดูแล
การดําเนินงาน และดําเนินโครงการของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมในที่ประชุมหนวยงาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดตางๆ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหาร
บุคลากร พ.ศ. 2550 และเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับสิทธิและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) บุคลากรในหนวยงานไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการในดานตางๆ อยางเทา
เทียมกันโดยไมแบงแยกชาย หญิง อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา เชน การมอบหมายงานในหนวยงาน 
เปนตน 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) มีขอตกลงรวมกันภายในหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากร
แสดงความคิดเห็นผานที่ประชุมหนวยงาน 
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 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศกึษา 
 มาตรฐานที่ 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 สํานักพิมพฯ  ใหความสําคัญกับการจัดการความรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและเก็บความรูดานตางๆ อยางเปน
ระบบ จนกลายเปนหนึ่งนวัตกรรมของสํานักพิมพฯ เชน คูมือวิธีการปฏิบัติงาน สรุปผลการดําเนินงาน และ Knowledge 
in the Toilet เปนตน รวมทั้งไดมีการเผยแพรองคความรูที่มีประโยชนผานทางเว็บไซตของสํานักพิมพฯ เชน 13 ฟอนต
แหงชาติ ดาวโหลดฟรี และการแปลงไฟล PDF 
 
4.3 การดําเนนิภารกิจของสํานกัพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ.2551 
 มาตรฐานดานศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษา 
 1. ดานกายภาพ 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนหนวยงานในสังกัดสายบริหาร มีอาคารสํานักพิมพฯ ต้ังอยู ณ วิทยาเขต
รังสิต มีการบริหารจัดการภายใตสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและใหความสะดวก ปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน ทําให
บุคลากรในสํานักพิมพฯ มีการทํางานอยางมีความสุข พรอมคิดสรางสรรคเพื่อองคกรตอไป 
 2. ดานวิชาการ 

สํานักพิมพฯ มีสวนรวมในการสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพเพื่อประกอบการเรียนการสอนการวิจัย การขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ และการดําเนินงานของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ ยังเปนหนวยงานหลักใน
การสนับสนุนการพิมพขอสอบทุกประเภททุกชั้นป ทั้งวิทยาเขตกลวยน้ําไทและวิทยาเขตรังสิต โดยบุคลากรของ
สํานักพิมพฯ ทุกคนยึดถือหลักจรรยาบรรณในการรักษาความลับของขอสอบเปนสําคัญ 
 3. ดานการเงิน 
 สํานักพิมพฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและงบประมาณประจําปโดยการวิเคราะหจากทรัพยากรที่ใชไป 
ในแตละปมารวบรวมเพื่อนํามาจัดต้ังงบประมาณในปตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหการใชเงินเปนไปตามแผนการเงินและงบประมาณ
ที่วางไวอยางมีระบบ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอการตรวจสอบภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการตรวจสอบให
เกิดความถูกตอง โปรงใส 
 4. ดานการบริหารจัดการ 

สํานักพิมพฯ เนนการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน 
เสนอแนะ และปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ตลอดจนมีการนําระบบการจัดการ
ความรูในองคกรมาใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงานอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 
ประกอบดวยมาตรฐานใน 4 ดาน ดังนี ้
1. ดานการผลิตบัณฑิต 

 สํานักพิมพฯ เปนหนวยงานสนับสนุนในการผลิตสิ่งพิมพทั้งตําราเรียน เอกสารประกอบการสอน และเอกสาร   
คําสอน เพื่อใชในการเรียนการสอนภายในสถาบัน ตลอดจนใหความสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการใหแกคณาจารย ทั้ง
ในการจัดพิมพและเผยแพร ปจจุบัน ตําราเรียนของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากจะเผยแพรภายใน
มหาวิทยาลัยแลว ยังวางจําหนายที่ศูนยหนังสือในสถาบันการศึกษาชั้นนําทั่วประเทศ 
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 2. ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ในปการศึกษา 2554 บุคลากรของสํานักพิมพฯ ไดใหบริการวิชาการแกสังคม ทั้งการเปนวิทยากร ผูชวยวิทยากร 

และเปนกรรมการแกหนวยงานภายนอก ไดแก กรรมการอํานวยการของโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 8 คน 
3. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
บุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนเขารวมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการใชเลขไทยในการพิมพบันทึกภายใน และการนําลายไทยมาประยุกตใหเขากับ
สิ่งพิมพที่สํานักพิมพฯ ออกแบบ เปนตน 

 
4.4 การดําเนนิภารกิจของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 1. ดานนักศกึษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 สํานักพิมพฯ ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก บุคลากรภายในสถาบัน นักศึกษา 
ผูใชบริการภายนอก ไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็นผานทางชองทางตางๆ เชน อีเมล เว็บไซตของสํานักพิมพฯ แบบ
สํารวจความพึงพอใจ และทางโทรศัพท เปนตน  รวมทั้งนําผลสรุปจากความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการ
ปรับปรุงการบริการและการปฏิบัติงานของสํานักพิมพฯ 
 2. ดานกระบวนการภายใน 
 สํานักพิมพฯ มีแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน และปฏิบัติ
ตามแผน โดยดําเนินงานตามระบบ PDCA  รวมทั้งมีการวิเคราะหและจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ทําใหการ
ดําเนินงานของสํานักพิมพเปนไปอยางราบรื่นและสามารถปฏิบัติตามแผนไดครบทุกแผนงาน 
 3. ดานการเงนิ 
 สํานักพิมพฯ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ  โดยการสํารวจความ
ตองการใชทรัพยากรและเสนอความคิดเห็นผานทางหัวหนาหนวยงาน และมีแผนงบประมาณที่สอดคลองกับทิศทางการ
บริหารการเงินของหนวยงานตามแผนปฏิบัติงาน  จากนั้นจึงจัดทํางบประมาณและเสนอใหผูบริหารในสายงานพิจารณา  
นอกจากนั้น สํานักพิมพฯ ยังมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยสรุปคาใชจายและแจงใหทุกหนวยงาน
และฝายการคลังทราบทุกเดือน  รวมทั้งมีการสงรายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ ใหผูบริหารรับทราบทุกเดือน 
 4. ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักพิมพฯ ปฏิบัติงานอยางมีความสุข รวมทั้งสงเสริม
และเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรูเพิ่มอยูเสมอ  โดยไปเขารวมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5 
ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี 
 
5.1 ทิศทางการพัฒนาของสํานกัพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดทําการปรับแผนกลยุทธของหนวยงาน ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธพัฒนา
คุณภาพมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2553 - 2556) และมีการกําหนดแผนกลยุทธทางการเงินใหสอดคลองและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 ทิศทางการพัฒนาในปการศึกษา 2555  มีดังนี้ 
 1. จัดทําโครงการพัฒนาตําราสู E-book เพื่อสนับสนุนกลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการศึกษา
อยางสรางสรรค โดยรวมกับบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด เจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวร I love library   เพื่อเพิ่มชองทางในการ
จัดจําหนายผาน  I love book store  รวมทั้งเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกนักศึกษาไดมีโอกาสใชตําราในราคาถูกลง 
ตลอดจนชวยลดการใชกระดาษและตอบสนองไลฟสไตลของคนรุนใหม ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปนการสนับสนุนกลยุทธ
ในเรื่องจิตวิญญาณของผูประกอบการ 
 

 2. สงเสริมบุคลากรทําวิจัยในงาน (R2R) หรือสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนา
ศักยภาพและเกิดประโยชนตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
 

 3. วางแผนปรับกําลังคนและภาระงานภายในหนวยงานใหม เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถมีโอกาส
กาวหนาและไดปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญและความถนัดของตนเองใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 
 4. สนับสนุนการนําระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร KM/LO มาพัฒนาใหเปนประโยชนกับงานประจํามาก
ขึ้น ตลอดจนนําระบบ KM มาเสริมสรางใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในอัตลักษณของ “มหาวิทยาลัยสรางสรรค” และ
จุดเนน จุดเดนของสถาบันมากขึ้นและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 5. ปลูกฝงใหบุคลากรมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ โดยรวมจัดโครงการตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสราง
รายไดแกองคกร 
 6. เสริมสรางโอกาสและบรรยากาศใหมีการนําเสนอความคิดสรางสรรคผานกระบวนการกลุม (Group Process) 
โดยการมอบหมายใหบุคลากรทุกระดับ ต้ังแตอาจารย เจาหนาที่ และพนักงานแบงกลุมเพื่อนําเสนอความคิดสรางสรรค
ตอการทํางานและอื่นๆ เพื่อนํามาเผยแพรใหบุคลากรในสํานักพิมพฯ ไดเพิ่มพูนความรูและเปดโลกทัศนผานทางมุม
สรางสรรค (Creative Corner)  
 7. สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการสื่อสารใหมากขึ้น เพื่อเตรียม
ความพรอมใหแกบุคลากรเพื่อใหสามารถปรับตัวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
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5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 

รูปแบบตาํราทีพ่ึงประสงคของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

เจาของผลงาน/สังกัด สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หัวขอ/ประเด็น  การบริหารจัดการ (พัฒนาบริการ) 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ตําราเรียนนับวาสื่อการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญและใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เพราะ
เปนแหลงความรูที่ชวยใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเอง  ทั้งยังชวยใหรายละเอียดและชวยจัดลําดับเนื้อหา
และทําใหเขาใจเนื้อหาและติดตามการสอนในรายวิชาเรียนไดดียิ่งขึ้น  ตําราที่ดีควรตองมีองคประกอบที่ครบถวน เชน   
ปกหนา ปกใน คํานํา สารบัญ เนื้อหา บทสรุป และบรรณานุกรม  ซึ่งในปจจุบันตลาดหนังสือมีการแขงขันที่มากขึ้น 
นอกจากนั้นราคาหนังสือก็ยังปรับตัวสูงขึ้นดวย  ทําใหในปจจุบันสํานักพิมพตางๆ ตองเพิ่มจุดขายและปรับรูปแบบหนังสือ
ใหมีความสวยงามและนาสนใจมากขึ้น  หนังสือที่มีเนื้อหาดีเพียงประการเดียวนั้นไมเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของ
ผูบริโภคไดอีกแลว  ดังนั้น รูปแบบของหนังสือจึงตองมีองคประกอบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การออกแบบปกและการ
จัดรูปเลมที่สวยงาม นาจับตอง สะดุดตา เมื่อพลิกเขาไปดานในก็เกิดความรูสึกวานาอาน สบายตา มีเนื้อหาที่เขาใจงาย
และสัมพันธกันตลอดทั้งเลม แข็งแรงทนทาน สรางความรูสึกความคุมคา รวมถึงใหอรรถประโยชนที่สูงสุด  จึงสรางความ
สนใจใหแกผูบริโภคได และในที่สุดก็จะนําไปสูกระบวนการซื้อตอไป 

จากเหตุผลขางตนสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการใหบริการผลิตตําราและ
เอกสารประกอบการสอนใหกับคณาจารยในมหาวิทยาลัย  สําหรับใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา  
รวมทั้งมีการนําตําราบางสวนไปวางจําหนายภายนอกดวย  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของตําราเรียนใหมีความ
ทันสมัย สวยงาม และสามารถตอบโจทยตามความตองการของนักศึกษาไดนั้น  จึงถือเปนหนึ่งในภารกิจที่สํานักพิมพฯ 
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ดังนั้น สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาการผลิตตําราใหมีคุณภาพและมี
รูปแบบที่ตรงกับความตองการของนักศึกษา ซึ่งถือลูกคากลุมเปาหมายหลักใหไดมากที่สุด  และเพื่อใหการพัฒนาดังกลาว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผลิตโดยสํานักพิมพมาโดยตลอด  โดยไดทําการสํารวจอยางตอเนื่องต้ังแตปการศึกษา 2547-2553  
รวมทั้งสิ้นเปนเวลา 7 ปติดตอกัน  เพื่อมุงหวังที่จะนําผลสรุปจากการสํารวจดังกลาวมาใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบตําราของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ใหสามารถตอบโจทยความตองการของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 

2.  เปาหมายของการดําเนินงาน 
ดวยเปาหมายสูงสุดของการวิจัยนี้ คือ การนําความรูที่ไดจากการศึกษาและขอคนพบไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาเอกสารสิ่งพิมพ  ตลอดจนตําราที่ผลิตโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษาใหมากที่สุด   
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3.   ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.  นําขอมูลทุติยภูมิที่มีการรวบรวมไวเปนตารางสถิติที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีตอเอกสารประกอบการสอนและตําราที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และเผยแพรไวในรายงาน
ประจําปเรื่อง สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้ังแตปการศึกษา 2547-2553 มาใชเปนขอมูลใน
การวิเคราะห ตอบคําถาม และหาแนวทางพัฒนางานของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพตอไป 

2.  นําขอมูลในขอ 1 มาทําการวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา เชน คารอยละ ตาราง และคาเฉล่ีย 
และนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาหาขอสรุป ซึ่งพบวา รูปแบบตําราเรียนที่ผลิตโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในทุกดาน คือ ขนาดรูปเลม (A4)  ความสวยงามของปก  ความคมชัดของตัวอักษร ความแข็งแรงของการเย็บเลม 
รูปแบบตัวอักษร (Font) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบการพิมพ (Pattern) ตํารา  ในความคิดเห็นของนักศึกษามีมาตรฐาน
และเหมาะสมในระดับที่ยอมรับไดแลว  ซึ่งเปนไปตามเกณฑการยอมรับที่สํานักพิมพฯ ไดกําหนดไวที่ระดับไมนอยกวา
รอยละ 90.00 แตสิ่งสําคัญที่ควรพิจารณา คือ ราคาตําราเรียน แมวานักศึกษารอยละ 83.61 จะคิดวาเหมาะสมแลว แตยัง
มีนักศึกษาอีก 16.10 ที่ยังไมพอใจ ดังนั้น ควรตองหาแนวทางในการลดตนทุนการผลิตหรือหาแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบตําราในดานอื่นๆ ใหมีคุณภาพมากขึ้น 

3. การนําขอคนพบมาหารือรวมกันระหวางผูอํานวยการสํานักพิมพฯ และหัวหนาทั้ง 2 แผนก เพื่อหาแนวทาง 
ในการพัฒนารูปแบบตําราและหาแนวทางในการลดตนทุนการผลิตตอไป   

 
4.   ผลสัมฤทธิ์ 
ในเบื้องตนสํานักพิมพฯ ไดหาแนวทางในการลดราคาตนทุนในการผลิตตําราไว 2 แนวทาง โดยมุงหวังให

นักศึกษาไดมีโอกาสซื้อตําราในราคาถูกลง ดังนี้ 
1.  การลดตนทุนในการผลิตตํารา โดยปรับลดตนทุนในการผลิตในสวนของการพิมพดวยเครื่องพิมพระบบ

ดิจิตอลลง  และไดเริ่มดําเนินการใชอัตราคาผลิตที่ปรับปรุงใหม (พิมพขาว-ดํา ขนาด A4 ลดลงจากหนาละ 0.25 บาท เปน 
0.20 บาท ขนาด A3 ลดลงจากหนาละ 0.35 บาท เปน 0.30 บาท และ พิมพสี่สี (ปก) ขนาด A3 ลดลงจากปกละ 10.00 
บาท เปน 8.00 บาท) ไปใชในการคิดราคาตนทุนการผลิตตําราเรียบรอยแลว  โดยเริ่มใชกับการคิดราคาตนทุนตําราของ
ภาคฤดูรอน/ 54 เปนตนมา อยางไรก็ตาม สํานักพิมพฯ ไมใชผูกําหนดราคาจําหนายของตําราโดยตรง จึงไมสามารถ
ยืนยันไดวา จากมาตรการที่ไดดําเนินการไปแลวจะชวยใหราคาตําราถูกลงตามที่ไดคาดหวังไวจริงหรือไม 
 2.  การวางแผนจัดทําโครงการพัฒนาตําราสู E-book รวมกับบริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด เจาของลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร I love library เพื่อผลิตตําราในรูปแบบ E-book จําหนายใหนักศึกษาและภายนอกผานทาง I love book store  
เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกนักศึกษาใหไดใชตําราที่ราคาถูกลงและตอบสนองไลฟสไตลของคนรุนใหม ทั้งนี้ โครงการดังกลาว
ยังอยูระหวางการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผูบริหาร  โดยคาดวาโครงการดังกลาวจะ
สามารถเริ่มไดไมเกินภาคการศึกษาที่ 2 /2555 นี้ 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 6 
ตารางขอมูลพื้นฐาน 
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รายการขอมลูพ้ืนฐาน (CDS) ที่จะจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ประจําปการศึกษา 2554 

ขอมูล
อางอิง

สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2554 No. ขอมูลของ
สํานักพิมพฯ 

ตัวบงชี้ที่ 
4.1 ขอ 4 

และตัวบงชี้
ที่ 4.3 

บาท 

ปการศึกษา 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบัน 

172 - 

- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 173 - 
- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 174 - 
- -  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 175 - 

ปการศึกษา 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน 

176 - 

- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 177 - 
- -  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 178 - 
- -  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 179 - 

ตัวบงชี้ที่ 
4.2 

ชื่อ
เรื่อง ปการศึกษา จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด 188 - 

ตัวบงชี้ที่ 
4.2 ขอ 1 

ชื่อ
เรื่อง ปการศึกษา 

จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มกีารเผยแพร
ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

189 - 

ตัวบงชี้ที่ 
4.2 ขอ 4 

ชื่อ
เรื่อง 

ปการศึกษา จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มกีารรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

190 -. 

ตัวบงชี้ที่ 
4.2 ขอ 6 

ชื่อ
เรื่อง ปการศึกษา จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร 
191 - 

ตัวบงชี้ 
2.20 ชิ้นงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระ (สารนิพนธ) ที่ตีพิมพ   (ปริญญาโท) 192 - 

- จํานวนงานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง (0.25)   (ปริญญาโท) 193 - 

- จํานวนรวมของบทความวิจัย ที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (0.50) 
(ปริญญาโท) 

194 - 

- จํานวนรวมของบทความวิจัย ที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ไดรับ
การยอมรับในสาขา  (0.75) (ปริญญาโท) 

195 - 
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ขอมูล
อางอิง

สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2554 No. ขอมูลของ
สํานักพิมพฯ 

   

- จํานวนรวมของบทความวิจัย ที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดรับการยอมรับใน
สาขา หรือในฐานขอมูล  ISI (1.00)  (ปริญญาโท) 

196 - 

   

- จํ า น ว น ร ว ม ข อ ง บทค ว า ม วิ จั ย  ที่ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดรับการยอมรับใน
สาขา หรือในฐานขอมูล Scopus  (1.00)  (ปริญญาโท) 

197 - 

ตัวบงชี้ 
2.20 

ชิ้นงาน ปการศึกษา 
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่
เผยแพร (ปริญญาโท) 198 - 

   
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (0.125) 199 - 

 
  

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
(0.25) 

200 - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (0.50) 201 - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (0.75) 202 - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
(1.00) 203 -. 

ตัวบงชี้ 
2.21 ชิ้นงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธที่ตีพิมพ 
(ปริญญาเอก) 

204 - 

- จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.25) 

205 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.25) 

206 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู
ในประกาศของ สมศ. (0.50) 

207 - 
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ขอมูล
อางอิง

สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2554 No. ขอมูลของ
สํานักพิมพฯ 

ตัวบงชี้ 
2.21 ชิ้นงาน ปการศึกษา 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (0.75) 

208 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน Q4 ปลาสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ (0.75) 

209 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน Q3 ปลาสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ (0.75) 

210 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน Q2 ปลาสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ (1.00) 

211 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน Q1 ปลาสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ (1.00) 

212 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูล ISI (1.00) 

213 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูล Scopus (1.00) 

214 - 

ตัวบงชี้ 
2.21 ชิ้นงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่
เผยแพร (ปริญญาเอก) 

215 - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (0.125) 216 - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
(0.25) 217 - 
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ขอมูล
อางอิง

สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ชื่อขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2554 No. ขอมูลของ
สํานักพิมพฯ 

ตัวบงชี้ 
2.21 

ชิ้นงาน ปการศึกษา 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ (0.50) 218 - 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (0.75) 219 - 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
(1.00) 220 - 

ตัวบงชี้ 4.5 ชิ้นงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีตีพิมพ 221 - 

- จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ี
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(0.25) 

222 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.25) 

223 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. (0.50) 

224 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏ
อยูในประกาศของ สมศ. (0.75) 

225 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน Q4 ปลาสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ (0.75) 

226 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน Q3 ปลาสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ (0.75) 

227 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน Q2 ปลาสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ (1.00) 

228 - 
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ขอมูล
อางอิง

สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2554 No. ขอมูลของ
สํานักพิมพฯ 

ตัวบงชี้ 4.5 ชิ้นงาน ปการศึกษา 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ใน 
Q1 ปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ (1.00) 

229 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูล ISI (1.00) 

230 - 

- จํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูล Scopus (1.00) 

231 - 

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร 232 - 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (0.125) 

233 - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
(0.25) 

234 - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ (0.50) 235 - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน (0.75) 

236 - 

- งานสร างสรรคที่ ได รับการ เผยแพร ในระดับ
นานาชาติ (1.00) 237 - 

ตัวบงชี้ 4.6 ชิ้นงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 
ภายนอกสถาบัน 

238 - 

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน 
ภายนอกสถาบัน 

239 - 

ตัวบงชี้ 4.7 ชิ้นงาน ปการศึกษา 

จํานวนรวมของผลงานวิชาการ 240 - 

- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ 

241 - 

- บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ 

242 - 

- ตําราหรือหนงัสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 

243 - 
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ขอมูล
อางอิง

สําหรับ KPI 

หนวย
นับ 

รอบปของ
การเก็บ
ขอมูล 

ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2554 No. ขอมูลของ
สํานักพิมพฯ 

ตัวบงชี้ 4.7 ชิ้นงาน ป
การศึกษา 

- ตําราหรือหนงัสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการ
และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทาง
วิชาการ 

244 - 

ตัวบงชี้ที่ 5 โครงการ 
ป

การศึกษา จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ 245 - 

ตัวบงชี้ที่ 
5.1 ขอ 2 

โครงการ ป
การศึกษา 

จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการเรียน
การสอน 

246 - 

ตัวบงชี้ที่ 
5.1 ขอ 3 โครงการ 

ป
การศึกษา จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการวิจัย 247 - 

ตัวบงชี้ที่ 
5.1 ขอ 4 โครงการ ป

การศึกษา 
จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใชกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

248 - 

ตัวบงชี้ที่ 
6.1 

กิจกรรม
หรือ

โครงการ 

ป
การศึกษา 

จํานวนโครงการหรอืกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

249 - 

ตัวบงชี้ที่ 
9.2 ขอ 3  ตัวบงชี้ ป

การศึกษา จํานวนตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 250 1 ตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ที่ 
9.2 ขอ 9 

ชื่อเรื่อง ป
การศึกษา 

จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

251 - 

ตัวบงชี้ 9.3 คะแนน ป
การศึกษา 

คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดย
ตนสังกัด 

252 4.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


