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(ข) 

คํานํา 
 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 11 ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ที่แสดงผลการประเมิน
ตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 11 องคประกอบ โดยพัฒนาจากเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554 เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษารอบสาม
ของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใชเปนขอมูลที่สําคัญในการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 
 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 ที่จะ
ไดรับจากทานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้จะชวยใหสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงขอขอบพระคุณในการมีสวนรวม
ที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกทานเปนอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยชนัญช ี ภังคานนท) 
ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ข้อมูลเบื้องต้นของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงทพ 
 

1.1 โครงร่างองค์กรของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 

1. ลักษณะหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นหน่วยงานในสังกัดของสายบริหาร เดิมมีชื่อว่า  แผนกสารบรรณ  ตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2506  ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อมาเป็น  แผนกต าราและค าสอน  และในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 สภา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีมติให้แผนกต าราและค าสอนปรับโครงสร้างใหม่เป็น ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มี 1 
แผนก คือ แผนกบรรณาธิกร และ 1 หน่วยงานย่อย คือ หน่วยผลิตสิ่งพิมพ์  ต่อมาใน วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ปรับโครงสร้างโดยเพิ่มแผนกขึ้นอีก 1 แผนก คือ แผนกผลิตและการตลาด  

ก. สภาพแวดล้อม 

1)  ผลิตภัณฑ์หรือบริการ   
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีหน้าที่หลักในการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนการสอน สิ่งพิมพ์เพื่อการ

ด าเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งวิทยาเขตกล้วยน้ าไทและวิทยาเขตรังสิต โดยให้บริการ
ทั้งงานก่อนการพิมพ์ (Prepress) เช่น การพิมพ์ต้นฉบับ การพิสูจน์อักษร การออกแบบ บริการให้ค าปรึกษาเรื่องการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ และคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตสิ่งพิมพ์ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  บริการผลิตสิ่งพิมพ์ (Press) โดย
ใช้เครื่องพิมพ์ในระบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน  รวมทั้งให้บริการหลังการพิมพ์ (Afterpress) อาทิ 
การตัด การพับ การเข้าเล่ม ตลอดจนการตรวจคุณภาพงาน (QC) ก่อนการจัดส่ง เป็นต้น  รวมไปถึงการรับผิดชอบด้าน
การตลาดทั้งหมด เช่น การประสานงานการจ าหน่ายหนังสือและรับจ้างผลิตเอกสารให้แก่หน่วยงานภายนอก และการหา
แนวทางในการขยายตลาดเพื่อหารายได้ให้มหาวิทยาลัย 

 

 2)   บทบาทและทิศทางของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์ฯ มีความมุ่งหวังที่จะ เป็นศูนย์กลางการให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ ทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์   
(E-book) ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการพิมพ์  ดังนั้น จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน โดยการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีมาตรฐาน และปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข   
  

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นหน่วยงานในการผลิตสิ่งพิมพท์ั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ส าหรับประกอบการ
เรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ ทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ 
 2.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย 
 3.  เพื่อเป็นหน่วยงานในการให้ค าแนะน าด้านการผลิตสิ่งพิมพ์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นส านักพิมพ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการและผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ  
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 พันธกิจ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3)   ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 

 
คุณวุฒิ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน 
ตรี โท เอก ปวช. – ปวส. ต่ ากว่า ปวช./ม.6 

ส านักพิมพ์ฯ - 1 - - - 
วิทยาเขตกล้วยน้ าไท - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร - - - 2 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 1 - - - 7 
วิทยาเขตรังสิต - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร 5 1 - 9 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 2 1 - 2 12 

รวม 8 3 - 13 19 
 

ปัจจัยที่จูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้ส านักพิมพ์ฯ บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ คือ การที่ 
บุคลากรทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็นและร่วมวางแผนเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน  นอกจากนี้ ส านักพิมพ์ฯ ยังตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร  โดยมีการก าหนดสวัสดิการด้านต่างๆ ขึ้น เช่น เงินช่วยเหลือการศพซึ่งมอบให้ในกรณีที่
บุคลากร/ พ่อ/ แม่/ สามี/ ภรรยาของบุคลากรถึงแก่กรรม การให้เงินสวัสดิการส่วนจัดงานเลี้ยงอ าลาแก่บุคลากรที่
เกษียณอายุ สวัสดิการในการเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร และการสันทนาการต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนการจัดให้มี
มาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น การติดเครื่องฟอกอากาศภายในส านักงาน การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเสียงดังแก่
ช่างพิมพ์ การติดตั้งถังดับเพลิงภายในอาคาร เป็นต้น 
 

ผังภารกิจของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผลิตสิ่งพิมพ์ 
เพ่ือการเรียนการสอน 

ผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการด าเนินงานและ 
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ 

ผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการ 
ทั่วไป (คิดค่าใช้จ่าย) 

 

บริการด้านอื่นๆ 

การพิมพ์
เอกสาร
ประกอบ
การเรียน
การสอน 

การพิมพ์
ข้อสอบทุก
ประเภท 

- ประกาศ/แต่งตั้ง 
- แบบฟอร์ม 
- รายงานการประชุม 
- แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  รวมทั้งโครงการต่างๆ 
  เช่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
- ฯลฯ 

- แผ่นพับต่างๆ 
- กระดาษ 
  หัวจดหมายต่างๆ 
- จุลสารคณะต่างๆ 
- ฯลฯ 

- ให้ค าปรึกษา 
  ด้านการผลิต 
  สิ่งพิมพ์ 
- การพับ 
- ถ่ายเอกสาร 
- การเรียงหน้า 
- ตัดเจียน 
- การสแกนสิ่งพิมพ์ 
- สรุปค่าใช้จ่าย 
  ในการผลิต 
  สิ่งพิมพ์ส่งให้ 
  หน่วยงานภายใน 
  มหาวิทยาลัย 
  ทุกสิ้นเดือน 

บริการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อจ าหน่าย บริการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อแจก 
- ต ารา 
- เอกสารค าสอน 
- เอกสารประกอบการสอน (เย็บเล่ม) 
- เอกสารประกอบการสอน (เย็บชุด) 

- เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ชีท) 
  และกรณีศึกษาต่างๆ (ไม่เกิน 12 หน้า : สัปดาห์) 
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 4)   สภาพแวดล้อมพื้นฐาน 

ส านักพิมพ์ฯ มีส านักงานตั้งอยู่ทั้ง 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกล้วยน้ าไท อยู่ที่อาคาร 8 ชั้น 3 และวิทยาเขตรังสิต 
อยู่ที่อาคารส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นเป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,815 ตารางเมตร โดย
สามารถให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ได้อย่างครบวงจร  และมีเครื่องพิมพ์ในระบบต่างๆ ส าหรับรองรับการผลิตสิ่งพิมพ์ใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร Copyprint เครื่องพิมพ์ระบบ On Demand สี่สีและขาวด า เครื่อง Offset เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องพับอัตโนมัติ เครื่องเคลือบ และเครื่องเข้าเล่มแบบต่างๆ เป็นต้น  

 

 5)  กฎระเบียบ  
การด าเนินงาน ของส านักพิมพ์ฯ เป็นไปตามแนวทางของนโยบาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ของมหา - 

วิทยาลัย  รวมทั้งควบคุมสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพ.ร.บ.การพิมพ์และพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ และมีการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนความเสี่ยง และแผนจัดการความรู้ของหน่วยงานที่ได้วางไว้ โดยแผนเหล่านี้มีความ
สอดคล้องกับแผนของสถาบันและแผนพัฒนาประเทศ 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
1) โครงสร้างหน่วยงาน 
ผู้บริหารสูงสุดของส านักพิมพ์ฯ คือ ผู้อ านวยการ ซึ่งขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

บริหาร โดยผู้อ านวยการมีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการและวางแผนเพื่อพัฒนาส านักพิมพ์ฯ และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้   โดยมีการน าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารหน่วยงาน และมีหัวหน้าแผนกท า
หน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลงานในแต่ละแผนก และมอบหมาย งานให้บุคลากรในแผนกรับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญและ
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทของผู้ส่งมอบต่อการด าเนินงาน ความคาดหวัง 

1. บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

พนักงาน) 

1. รับบริการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบการเรียนการ

สอน งานวิจัย การประชาสัมพันธ์ และการด าเนินงาน 

2. ขอข้อมูลและค าปรึกษาด้านการผลิตส่ิงพิมพ์และ

การประเมินราคา 

1. ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมี

คุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม  

2. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม

ความต้องการ และรวดเร็ว 
 

แผนกผลิตและการตลาด

การตลาด 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หัวหน้าแผนกบรรณาธิกร 

แผนกบรรณาธิกร 

หัวหน้าแผนกผลิตและการตลาด 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทของผู้ส่งมอบต่อการด าเนินงาน ความคาดหวัง 

 3. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาบริการ 3. มีการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการได้มากที่สุด และก้าวทันความ

เปลี่ยนแปลงตามวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ 

4. รับข้อมูลที่น่าสนใจ และมีประโยชน์กับการปฏิบัติ 

งานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

4. มีการสื่อสารในหลายช่องทาง สะดวกในการ

รับรู้ น่าสนใจ และสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ได้ 

2. นักศึกษา 1. รับบริการผลิตสิ่งพิมพ์ 

2. มีแหล่งความรู้ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ โดยมีการให้ค า 

ปรึกษา และการศึกษาดูงาน 

1.ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมี

คุณภาพในราคาที่เหมาะสม  

2.ได้รับข้อมูลและความรู้ที่มีประโยชน์และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

3. บุคคลภายนอก 

(สถาบันการศึกษา 

ศูนย์หนังสือ ศิษย์เก่า 

ผู้ปกครอง ฯลฯ)  

1. รับบริการผลิตสิ่งพิมพ์ ทั้งการว่าจ้างผลิตหรือซื้อ

สิ่งพิมพ์ที่มีวางจ าหน่ายอยู่แล้ว 

1.ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมี

คุณภาพในราคาที่เหมาะสม  

4. Outsource  1. รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ ในกรณีที่ส านักพิมพ์ฯ ไม่

สามารถผลิตเองได้ 

1.ได้ข้อมูลและต้นฉบับที่ถูกต้อง ชัดเจน 

ครบถ้วน และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม  
 

3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร   
 ภารกิจหลักของส านักพิมพ์ฯ คือ การให้บริการ โดยมีผู้ส่งมอบและพันธมิตร คือ ผู้ใช้บริการทุกประเภท ทั้ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก  โดยกลไกที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบหลายวิธีดังนี้ 1.เอกสาร
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  3. เว็บไซต์ของส านักพิมพ์ฯ คือ bupress.bu.ac.th  4. ทาง
โทรศัพท์  5. สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Twister  ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้นั้น มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความ
คาดหวังในด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด  

 

2. สภาวการณ์ขององค์กร 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
  ในปัจจุบันที่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ยังมีโอกาสในการเติบโตที่ดี ท าให้ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันสูง นอกจากนั้น การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการพิมพ์  ท าให้เครื่องพิมพ์ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น และมี
ต้นทุนที่ต่ าลง ธุรกิจการพิมพ์จึงต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจของตนมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้  
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เช่นกัน  แม้ว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  แต่ก็ยังต้อง
แสวงหาแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ในมุมมองของ ส านักพิมพ์ฯ ถือว่า โรงพิมพ์ของทั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ  ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกัน ส านักพิมพ์ฯ 
ถือได้ว่า เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ครบวงจรมากที่สุด  แม้ว่ายังไม่สามารถเทียบกับโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
เก่าแก่ของรัฐบาล เช่น โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากโรงพิมพ์ดังกล่าวมี
ความพร้อมมากกว่าทั้งด้านสถานที่และการสนับสนุนจากรัฐในด้านต่างๆ  เช่น  เทคโนโลยี และงบประมาณ เป็นต้น  ดังนั้น เพื่อให้
ส านักพิมพ์ฯ สามารถก้าวไปเป็นส านักพิมพ์ชั้นน าของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยได้นั้น  ส านักพิมพ์ฯ จึงต้อง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาคน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะต่างๆ  และเรียนรู้อยู่ตลอด เวลา รวมทั้งต้อง
ติดตามข้อมูลข่าวสารในวงการพิมพ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
พัฒนาการบริการให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้บริการ 
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 นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ของ
ส านักพิมพ์ฯ เช่น ภัยจากธุรกิจในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการเข้ามาน าเสนอบริการผลิตสิ่งพิมพ์ฯ โดยบริษัทจะเข้ามาด าเนินงาน
เองทั้งหมดแทนหน่วยงานที่มีอยู่เดิม สภาพเศรษฐกิจที่ผันแปรอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความนิยมสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ที่มีเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 

 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ   แหล่งข้อมูลที่ส านักพิมพ์ฯ ใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ และน าไปใช้ใน
การวางแผนและพัฒนาการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 1.  แหล่งข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ใช้จริง แผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทุกภาคส่วน  สรุปผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น MEIS MyBU เป็นต้น  
 2.  แหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลด้านการพิมพ์
จากเครือข่ายทางการพิมพ์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ การศึกษาดูงาน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ในการค้นหาข้อมูลดังกล่าวยัง
มีข้อจ ากัดบางประการ กล่าวคือ ส านักพิมพ์ฯ ไม่มีเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างเพียงพอ เนื่องจากมี
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมาก  
 

 

ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(1) ความท้าทายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
    1.1  ด้านการศึกษาการเรียนรู้ คือ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

1.2  ด้านปฏิบัติการ คือ การให้บริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจได ้
มากที่สุด 
  1.3  ด้านทรัพยากรบุคคล คือ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้และตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีความ
รับผิดชอบ   

1.4  ด้านชุมชน คือ ได้รับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ  
 

(2) การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
 2.1  มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 2.2  มีสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์ที่เหมาะสม และทันสมัย ในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 2.3  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการให้บริการ 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
(1) ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

1.1  ผลจากการติดตามการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงาน และการบรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ 
  1.2  ผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 

 

(2) กระบวนการบริหารความรู้ และการประเมินผลการเรียนรู ้  
ส านักพิมพ์ฯ มีกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และด าเนินการอย่าง 

ต่อเนื่อง  โดยมีการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ ไว้เป็นคลังความรู้ในเว็บไซต์ของส านักพิมพ์ฯ  รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้
บุคลากรในหน่วยงานรับทราบผ่านทางการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประชุมอื่นๆ ของส านักพิมพ์ฯ  นอกจากนั้น 
ยังมีการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกหน่วยงานรับทราบผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ 
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1.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินขององค์ประกอบคุณภาพในรายงานการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2553 

 
องค์ประกอบที่ 1 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

1 ควรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยัง
บุคลากรทุกระดับ (อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และพนักงาน) 

ส านักพิมพ์ฯ มีการถ่ายทอดแผน    
กลยุทธ์ให้บุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานได้รับทราบ โดยผ่านทาง 
การประชุมต่างๆ ของส านักพิมพ์ฯ
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงแผนดังกล่าว  

บุคลากรของส านักพิมพ์ฯ ทุกคน 
(100%) ได้รับทราบรายละเอียด
ของแผนกลยุทธ์ของส านักพิมพ์ฯ     
ผ่านทางการประชุมอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของส านักพิมพ์ฯ และ
การประชุมของพนักงาน 

 
องค์ประกอบที่ 7 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

1 ผู้บริหารส านักพิมพ์ฯ ชีแ้จง
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพให้บุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานเข้าใจและน าไปปฏิบัติ
ได้ 

ผอ.สนพ. มีการชี้แจงวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้บุคลากรทุก
ระดับในหน่วยงานรับทราบ ผ่านทาง 
การประชุมต่างๆ ของส านักพิมพ์ฯ 

บุคลากรของส านักพิมพ์ฯ ทุกคน 
(100%) ได้รับฟังการชี้แจงวิสัย- 
ทัศน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2 ควรมีการเพิ่มหัวข้อในการส ารวจ
เรื่องธรรมาภิบาลให้ครบ10 ด้าน 

ในปี 2554 ส านักพิมพ์ฯ มีการปรับ
แบบประเมินการบริหารจัดการแบบมี
ธรรมภิบาลของผู้บริหารส านักพิมพ์ฯ
ใหม่ โดยครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล
ครบทั้ง 10 ข้อ 

มีการปรับแบบสอบถามการบริหาร
จัดการแบบมีธรรมภิบาลของผู้ 
บริหารส านักพิมพ์ฯ ใหม่ ตลอดจน 
ได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว   
มาส ารวจความเห็นของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

3 ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะด้านมาถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่
ประเด็นความรู้ที่ได้ 

ส านักพิมพ์ฯ ได้จัดให้มีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี และมีการเผยแพร่
ประเด็นความรู้ต่างๆ ผ่านทางอีเมล
และเว็บไซต์ของส านักพิมพ์ฯ 

ในปีการศึกษา 2554 ส านักพิมพ์ฯ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน  รวมทั้งมีการเผยแพร่
ประเด็นความรู้ต่างๆ ดังนี้  
-  13 ฟอนต์แห่งชาติ  
-  การถ่ายเอกสารด้วยเครื่องพิมพ์
โอเซ ่
-  การแปลงไฟล์เป็น PDF  
-  การท า e-Book  
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อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

4 ส านักพิมพ์ฯ มีการประชุมคณะ 
กรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแผนการ
บริหารความเส่ียงของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบให้เป็นไป
ตามคู่มือระบบการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ในปีการศึกษา 2554 ส านักพิมพ์ฯ ได้
ปรับปรุงรูปแบบแผนความเสี่ยงของ
หน่วยงานตามแบบแผนการบริหาร
ความเส่ียงของสถาบัน และมีการ
จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
ปรับปรุงแผนการบริหารความเส่ียง
ของส านักพิมพฯ์ ให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์  

-  มีการปรับแผนความเสี่ยงให้
ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน
ของส านักพิมพ์ฯ  โดยการจัด
ประชุมกรรมการฯ เพื่อประเมิน
และปรับปรุงแผนฯ 2 ครั้ง คือ ใน
เดือนสิงหาคม 2554 และในวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2555  ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนี้มีการปรับปรุงแผน
โดยเพิ่มมาตรการรองรับความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม)   
-  มีการปรับรูปแบบแผนการ
บริหารความเส่ียงของส านักพิมพ์ฯ 
ตามรูปแบบของแผนการบริหาร
ความเส่ียงของสถาบันและส่งให้   
สปศ. แล้ว 

5 ส านักพิมพ์ฯ ควรน าข้อมูลจาก
การประเมินผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ มาใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผน 
การปฏิบัติงานในปีการศึกษา 
2554 

ผอ.สนพ. ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การวางแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2554                 

-  มีการน าข้อมูลและข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดท าแผนฯ โดยการสร้าง
ความเข้าใจให้บุคลากรเกี่ยว กับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย    
ท าให้การ วางแผนกลยุทธ์และแผน 
การปฏิบัติงานของส านักพิมพ์ฯ  
ในปีการศึกษา 2554  มีความ  
สอดคล้องกับแผนฯ ของ
มหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 8 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

1 ส านักพิมพ์ฯ ควรน าหัวข้อการ
จัดท างบประมาณมาบรรจุลงใน
การประชุมอาจารย์-เจ้าหน้าที่ของ
ส านักพิมพ์ฯ  เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักพิมพ์ฯ มีโอกาสเสนอความ
คิดเห็นและได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท างบประมาณเพิ่มขึ้น 

ในปีการศึกษา 2554 ส านักพิมพ์ฯ มี
การชี้แจงงบประมาณในการประชุม
อาจารย-์เจ้าหน้าที่ของส านักพิมพ์ฯ  
เพื่อให้บุคลากรของส านักพิมพ์ฯ มี
โอกาสเสนอความคิดเห็นและได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท างบประมาณเ 

บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณในปีการศึกษา 2554  
และได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดท า
งบประมาณของส านักพิมพ์ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2555  

 
องค์ประกอบที่ 9 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

1 ส านักพิมพ์ฯ ควรมีการรวบรวม
เอกสารต่างๆ ที่ป็นนวัตกรรมของ
ส านักพิมพฯ์  โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

ส านักพิมพ์ฯ มีการรวบรวมเอกสารที่
เป็นนวัตกรรมต่างๆ ส านักพิมพฯ์  
และเก็บไว้ที่ส่วนกลาง (คุณจริญญา) 
รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ในปีการศึกษา 2554 มีเอกสารที่
เป็นนวัตกรรมส านักพิมพฯ์ ได้รับ
การปรับปรุงข้อมูล ดังนี ้
1.  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา 2554  
2.  คู่มือวิธีปฏิบัติงาน ประจ าปี 
การศึกษา 2554 
3.  คู่มือการใช้เครื่อง ประจ าปี 
การศึกษา 2554 

2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้า
รับการอบรมหรือจัดอบรมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

-  มีบุคลากรระดับอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
หัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
-  ส านักพิมพ์ฯ มีการอบรม
พนักงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการประชุม
พนักงานประจ าปี 
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องค์ประกอบที่ 10 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

1 ควรจะมีการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาด้านอื่นๆ นอกจาก
การผลิตต าราและผู้ใช้บริการ
ภายนอกเพิ่มเติม 

ในปีการศึกษา 2554 ส านักพิมพ์ฯ    
มีการเพิ่มหัวข้อในการส ารวจความ   
พึงพอใจของนักศึกษา 2 เรื่อง คือ 
การบริการที่ต้องการให้ส านักพิมพ์ฯ 
มีเพิ่มเติม และหัวข้อที่สนใจศึกษา    
ดูงาน  นอกจากนั้น ยังมีการส ารวจ
ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ
ภายนอกเพิ่มขึ้นด้วย 

-  มีการปรับแบบสอบถามของ
นักศึกษาใหม่ โดยเพิ่มการส ารวจ
เกี่ยวกับบริการที่ต้องการให้
ส านักพิมพ์ฯ มีเพิ่มขึ้น และหัวข้อ
ที่นักศึกษาสนใจที่จะให้บรรยาย
เมื่อมาศึกษาดูงาน 
-  มีการประเมินความพึงพอใจ 
จากผู้ใช้บริการภายนอก โดยมี 
การแจกแบบสอบถามให้กับ
สถาบันและศูนย์หนังสือภายนอก 
ที่สั่งซื้อหนังสือจากส านักพิมพ์ฯ 
และจากผลการประเมินพบว่า ผู้ 
ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวม 
เฉลี่ยที่ 3.80   

2 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการเสนอโครงการเพื่อ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และ
การมีจิตวิญญาณของความเป็น
ผู้ประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 
 

มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วม
น าเสนอโครงการที่สนับสนุนด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และการมีจิต-
วิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ  
 
 
 
 

บุคลากรมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอโครงการที่
สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และการมีจิตวิญญาณของความ
เป็นผู้ประกอบการผ่านทางการ
ประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อจัด
โครงการ/กิจกรรมของส านักพิมพ์ฯ 

 
องค์ประกอบที่ 2 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
น ามาพัฒนาการเรียน การสอน/ 
การปฏิบัติงาน 

ส านักพิมพ์ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้
บุคลากรได้เข้ารับการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานอยู่เสมอ โดย
มุ่งหวังให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และเปิดโลกทรรศน์ให้
กว้างไกลขึ้น 

ในปีการศึกษา 2554 บุคลากรใน
ระดับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ได้เข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ  ทั้งในโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ตามความสนใจ
และโครงการที่ส านักพิมพ์ฯ เป็นผู้
จัด 
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องค์ประกอบที่หน่วยงานสร้างขึ้นเอง 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

1 ก าหนดในแผนพัฒนาบุคลากร
ของส านักพิมพ์ฯ ให้บุคลากร
ระดับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อย่างน้อย
คนละ 5 กิจกรรมต่อป ี

มีการสนับสนุนให้บุคลาการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการด้านศิลป- 
วัฒนธรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพอย่างสม่ าเสมอ 

ในปีการศึกษา 2554 บุคลากร
ส านักพิมพ์ฯ ทุกคน ทั้งระดับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย 
จัดขึ้นอย่างน้อยคนละ 1 กิจกรรม
แต่ยังไม่สามารถท าได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้          
แต่อย่างไรก็ตาม ส านักพิมพ์ฯ จะ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

2 ส่งเสริมให้บุคลากรเสนอความคิด
สร้างสรรค์ในหัวข้อที่ต้องการ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งในที่ประชุมของ
ส านักพิมพ์ฯ และบอร์ดที่ 
Creative Coner 

มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรสนอ 
ความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อที่ต้องการ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งในที่ประชุมของ
ส านักพิมพ์ฯ 

มีการน าหัวข้อที่ได้รับการเสนอ
จากบุคลากรว่า ต้องการเรียนรู้
ร่วมกันมาจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เช่น การแปลงไฟล ์PDF 
เป็นต้น 

3 สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เพื่อนร่วมงาน  

สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ
ด้านมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อน
ร่วมงาน 

-  อาจารย์สุดารัตน์  พันธานนท์ 
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการ
แปลงไฟล ์PDF ในเดือนสิงหาคม 
2554 
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1.3 สรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับหน่วยงานและสถาบัน 
ปีการศึกษา 2553 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหน่วยงาน 
 

อันดับ 
ข้อเสนอแนะจากคณะ

กรรมการฯ  
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

ไม่มี -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน 
 

อันดับ 
ข้อเสนอแนะจากคณะ

กรรมการฯ  
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
1 ควรถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแผน 

กลยุทธ์ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในอัตลักษณ์ทั้ง 3 ด้าน 
ให้แก่ผู้มีสวนได้เสีย โดยการ
สื่อสารในลักษณะต่างๆ นอก 
เหนือจากบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น 
การจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสีย เป็นต้น 

ในฐานะที่บุคลากรเป็นส่วนได้เสีย
เช่นกัน ส านักพิมพ์ฯ จึงมีการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากร
รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในอัตลักษณ์ทั้ง 3 ด้าน ผ่าน
ทางการประชุมของส านักพิมพ์ฯ 

บุคลากรในส านักพิมพ์ฯ
รับทราบถึงวิสัยทัศน์ และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และ 
มีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ 
อัตลักษณ์ทั้ง 3 ด้านของ
มหาวิทยาลัย 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

ของสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 
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ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปการศึกษา 2554 

 
2.1 องคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินและเกณฑการตัดสินในการ
ประเมินคุณภาพภายในจํานวน 7 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุน
วิชาการ 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 (ทุก
หนวยงาน) 

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 (ทุก
หนวยงาน)  

 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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เกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการผลการประเมิน 
 

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 รายงานผลสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีตอมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 โดย ทีม Survey (ภายใตโครงการ BU 2013) (ดูไดที่สํานักประกนัคุณภาพการศึกษา) 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 

 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายในหนวยงาน 
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายในหนวยงาน โดยผานการประชุมสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ระดับอาจารยร-เจาหนาที่) และการประชุมพนักงานประจําป 
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 ครบทุกภารกิจของหนวยงาน (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 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 ป 
  การศึกษา 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 โดยผานทางประชุมของสํานักพิมพฯ  
2. ผูบริหารของสํานักพิมพฯ มีการใชขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน เชน ฐานขอมูล MyBU, 
โปรแกรม MEIS Menu URSA for Undergraduate Faculty เว็บไซตของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฐานขอมูล 
Assingment กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ ฐานขอมูลสต็อก ฐานขอมูลการใชงบประมาณ และฐานขอมูลการใชมิเตอร
เครื่องพิมพตางๆ 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 ป 
  การศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7 รายงานการประชุมผูบริหารสาํนักพิมพฯ (ครั้งที่ 1/2555 และครั้งที่ 4/2555) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการประชุมผูอํานวยการสายบริหาร (ครั้งที่ 3/2555) 
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 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม 

1. ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ สนบัสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาหนวยงาน  โดยบคุลากรในหนวยงานสามารถเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะถึง 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 Sever 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 เชนการจัดทํา
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
การสํารวจเรื่องการบริการจัดการอยางมีธรรมาธิบาลของผูบริหารสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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. 
เอกสารหมายเลข7.2.20 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 ป 
  การศึกษา 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 และสามารถนําปฏิบัติได 
เอกสารหมายเลข 7.2.11 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 

 
จุดแข็ง 
 ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีการติดตามดูแลบุคลากรในหนวยงานอยางใกลชิด และใหความเสมอภาค  
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการติดตามและดูแลบุคลากรในเรื่องตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยจัดกิจกรรมพบผูอํานวยการสํานักพิมพฯ 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหบุคลากรที่มีปญหาไดปรึกษาและหาแนวทางแกปญหารวมกัน  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มีการสํารวจบุคลากรทุกระดับ เรื่องการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล ซึ่งทําใหทราบถึง
ทัศนคติตอผูบริหารและแนวทางแกไข โดยตั้งกรรมการผูรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ยังมีชองทางการสื่อสารหลาย
ชองทาง ทั้งสายตรงถึงผูอํานวยการในเว็บไซตของสํานักพิมพฯ ซึ่งไมระบุรายชื่อผูสงขอความ ทางอีเมล ระเบียบวาระ
อื่นๆ ในการประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนตน 
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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 เพื่อการจัดเปนแนวปฏิบัติที่ดีและตั้งแฟมเพือ่จัดเก็บเอกสารไวที่กองกลาง 
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 
 สงเสริมใหบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานมาถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู และเผยแพรประเด็นความรูที่ได 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 มีการติดตามผลความสําเร็จของการจัดการความรูโดยสอดแทรกในวาระการประชุมอาจารยของสํานักพิมพฯ 
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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 
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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 
 - มีบุคลากรดานการประสานงานการตลาดเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 - มีบุคลากรดานการพิมพงานเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 - 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 2553 

 5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครัง้ 

สํานักพิมพฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยง โดยมีการติดตามการดําเนินงานและจดัทํารายงานนําเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัยตามสายงาน 
เอกสารหมายเลข 7.6.3 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ 

 6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป 

สํานักพิมพฯ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบันไปใชในการปรับแผนบริหารความเสี่ยง 
ปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 7.6.2 แผนการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนควบคุมภายใน 
  (ฉบับแกไข) สาํนักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 7.6.3 รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ (ครั้งที่ 1/2554) 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
 

จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรเพิ่มวาระเรื่องการประเมนิผลและปรับปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ ลงในการประชุม
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อใหบคุลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมมากขึ้น 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพใหเหมาะสมตามสถานการณอยางสม่ําเสมอ และมีการใหความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรทุก
ระดับโดยสอดแทรกไวในการประชุมตางๆ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.9 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 

 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 
  ปการศึกษา 2554 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มผีูบริหารหนวยงานจํานวน 3 ทาน 
 ไดแก ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ หัวหนาแผนกบรรณาธิกร และหัวหนาผลิตและการตลาด มีคาคะแนน 
 ผลการประเมินผูบรหิารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง รายละเอียดดังนี้ 
 

 คาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร 

ผูอํานวยการสํานักพิมพ 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 นําขอมูลและขอเสนอแนะจากการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ มาใช
ในปรับปรุงการบริหารจัดกาในปถัดไป 
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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 และนําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลเบื้องตนในวิเคราะหและจัดทํางบประมาณของ
ทั้งสองแผนก 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 ปการศึกษา 2553 - 2554 (ปรับปรุง) ที่สอดคลองกับทิศทางการบริหาร
จัดการการเงินของหนวยงานตามแผนการปฏิบัติงาน 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  เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบและเสนอความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของงบประมาณที่ขออนุมัติใหมดวย  
นอกจากนั้น ผูบริหารหนวยงานติดตามผลการใชเงินทุกโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินของปการศึกษา 2554 ไปใชในการวางแผนและการตดัสินใจในการทํางบ ประมาณปการศึกษา 
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 
 ควรมีการแผนการใชงบประมาณประจําปที่เปนลายลักษณอักษร และติดตามประเมินผลการใชงบประมาณจริง
จากแผนดังกลาวในการประชุมผูบริหารสํานักพิมพฯ ทุกไตรมาส 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มีโปรแกรมที่จัดทําขึ้นเองสําหรับบันทึกขอมูลในการเบิกพัสดุและซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ 
ซึ่งเปนโปรแกรม Excel และมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล โดยมีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องเพ่ือใหไดขอมูลที่ 
Update ที่สุด ทําใหผูบริหารหนวยงานมีขอมูลเบื้องตนในการตรวจสอบการใชงบประมาณที่สามารถเรียกใชไดสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 
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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 และสรางความ 
เชื่อม่ันแกสาธารณชน ซึ่งอยูในแผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2554 
2. มีแผนปฏิบัติงานในดานประกันคุณภาพของหนวยงาน 
3. การประกาศใชขอบังคับมหาวทิยาลัยกรุงเทพ  วาดวยการประกันคณุภาพภายใน พุทธศักราช 2548 เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในทั่วทั้งองคกร 
4. มีคณะกรรมการหลายระดับเพื่อพัฒนาและดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ไดแก 
 (4.1)  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 (4.2)  คณะทํางานประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
 (4.3)  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
 (4.4)  คณะกรรมการประเมินคุณภายในของหนวยงาน 
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  เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน 
  คุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ 
เอกสารหมายเลข 9.2.6 เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.bu.ac.th/buqa/ 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสํานักพมิพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ปการศึกษา 2554 

 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะ กรรมการ
ประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

สํานักพิมพฯ มกีารกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพ  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. มีการสํารวจความพึงพอใชของผูใชบริการทกุระดับ เชน นกัศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และผูใชบริการภายนอก 
เพื่อนําขอมูลดงักลาวมาปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 
2. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใชบณัฑิต 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) 

 
 
 



41 

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 
9 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 2553 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 

 
 

4.92 
1 
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องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
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 3/55) 

 2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 
ดานบุคลากร 
สํานักพิมพฯ มกีารประชุมถายทอดแผนกลยุทธ หนวยงานอยางตอเนื่อง 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 แฟมรายงานการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (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
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีจอมพระเกลาพระนครเหนือ  
เอกสารหมายเลข 10.2.3 จดหมายขอสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในการทาํวิทยานิพนธ 

 5 สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนนจุดเดน หรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรบัการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 4 ขอ 4 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ยังไมมีผลการดําเนินงานที่สามารถบรรุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน จนเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมอยางชัดเจน 

 
แนวทางในการแกไข 
 สํานักพิมพฯ ควรมีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการทําใหผลการดําเนินงานสามารถบรรุตามจุดเนน 
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน จนเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมอยางตอเนื่อง 
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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 เปนใช 
2 ภาษา เชน e-Mail กําหนดสงตนฉบับตํารา เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน  นโยบายการพิมพ    
เปนตน  นอกจากนั้นในปการศึกษา 2554 สํานักพิมพฯ ยังมีการจัดทําศัพทบัญญัติดานการพิมพเพิ่มขึ้น โดยสามารถ
ดูไดจากเว็บไซตของสํานักพิมพฯ  มีการเพิ่มหัวขอคําศัพทภาษาอังกฤษในเอกสารความรูอยูในหองสุขา โดยมุงหวัง
ใหบุคลากรของสํานักพิมพฯ ไดพัฒนาทักษะดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
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 เครื่องเครือ่งพิมพระบบดิจิตอล 4 สี (Canon 
imagePress C6000) เครื่องพิมพระบบ Offset เครื่องเขาเลมไสกาว เครื่องเคลือบปก เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเจาะ
กระดาษ เครื่องเรียงกระดาษ ฯลฯ และในป 2554 สํานักพมิพฯ ไดซือ้เครือ่งพิมพระบบดิจิตอลขาว-ดํา (Oce 
VarioPrint 6250) และเครื่องพิมพระบบ Mult Function 2065 พรอมสแกนมาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ดําเนินงาน  
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 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สงเสริมบุคลากรไดรับการพัฒนาในดานตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 

 สํานักพิมพฯ มีการสรุปและนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการมาเปนขอมูลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใหบริการอยางตอเนื่อง 
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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 
อางอิงตามเอกสารหมาย 7.2.15 สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
   ประจําปการศึกษา 2554 

 2 มีการนําขอมูลจากสรุปผลการดําเนินงานมาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และกําหนดงบประมาณของ
หนวยงาน ใหสอดคลองกับความเปนจริง 

สํานักพิมพฯ มกีารนําขอมูลในสรุปผลการดําเนินงานมาใชเปนขอมูลอางอิงในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ เชน 
 -  การนําผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการและขอเสนอแนะในการปรับปรุงบริการมาใชในการ
จัดแผนปฏิบัติงานและติดตามความคืบหนาของการพัฒนาบริการ   
 -  มีการสํารวจทรัพยสินของสาํนักพิมพฯ อยางตอเนื่องทุกป เพื่อเปนฐานขอมูลในการติดตามและการ
วางแผนในการสั่งซื้อทรัพยสนิของหนวยงาน  
 -  มีการนําขอมูลบุคลากรมาใชในการกําหนดอัตรากําลงั และมอบหมายงาน 
 -  มีการใชขอมลูสถิติจากสรุปผลการดําเนินงานฯ เพื่อจัดทาํงบประมาณ ใหสอดคลองกับความเปนจริง   
มากที่สุด 
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ผลการประเมนิตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน 
อางอิงตามเอกสารหมาย 7.2.1 งบประมาณของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2554 
อางอิงตามเอกสารหมาย 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 โครงรางการวิจัย เรื่อง “รูปแบบตําราที่พึงประสงคของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 5 ระดับ 5 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 

 สํานักพิมพฯ มีการเก็บขอมูลสถิติดานตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อนํามาใชในการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 สํานักพิมพฯ จะมีการเก็บขอมูลบางสวนเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล เพื่อความสะดวกในการจัดทําสรุปผล
การดําเนินงานในปตอไป 
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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 ดาวโหลดฟรี   
- หลักการ Print งาน 
- การถายเอกสารสี DocuColor  
- การเรียนรูงานแทนบคุลากรที่ใกลเกษียณ 
- การถายเอกสารดวยเครื่องพิมพโอเซ 
- การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2554 
- การแปลงไฟล PDF 
- การจัดทําและการใชงาน Ebook 
อางอิงตามเอกหมายหมายเลข 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 ดาวโหลดฟรี   
- การแปลงไฟล PDF 
อางอิงตามเอกหมายหมายเลข 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 รวมทั้งบุคลากรของสํานักพิมพ
ฯ ทุกคนใหความสําคัญและใหความรวมมือตอโครงการตางๆ จนประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว เชน โครงการ
ความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in the Toilet) โครงการ BU PRESS KM BOOK SHARING เปนตน 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  สงเสริมใหบุคลากรเสนอความคิดสรางสรรคผานกระบวนการกลุม (Group Process) และบอรดที ่Creative 
Coner เพื่อสนบัสนุนการคิดสรางสรรคผลงานรวมกันของบคุลากรทุกระดับ 
 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 ดาวโหลดฟรี  
 - 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4.51 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 
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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 และ การจัดทําและใชงาน E-book เปนตน และมีการเผยแพรความรูในงานใหเปนประโยชนแกคน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน 13 ฟอนตแหงชาติ ดาวโหลดฟรี 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 
 
 



 70

องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 สํานักพิมพฯ ตระหนักถึงความสําคัญไดในการสรางการรับรูในอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหแกบุคลากร  โดย
ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มีการถายทอดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจุดเนนจุดเดนใหบคลากรรับทราบอยาง
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) สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรจัดทําแผน ปฏิบัติงานประจําป 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 และKnowledge 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 เพื่อใหการใชเงินเปนไปตามแผน การเงินและ
งบประมาณที่วางไวอยางมีระบบ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอการตรวจสอบภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
ตรวจสอบใหเกิดความถูกตอง โปรงใส 
 4. ดานการบริหารจัดการ 

สํานักพิมพฯ เนนการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน 
เสนอแนะ และปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ตลอดจนมีการนําระบบการจัดการ
ความรูในองคกรมาใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงานอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 
ประกอบดวยมาตรฐานใน 4 ดาน ดังนี ้
1. ดานการผลติบัณฑิต 

 สํานักพิมพฯ เปนหนวยงานสนับสนุนในการผลิตสิ่งพิมพทั้งตําราเรียน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคํา
สอน เพื่อใชในการเรียนการสอนภายในสถาบัน ตลอดจนใหความสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการใหแกคณาจารย ทั้งใน
การจัดพิมพและเผยแพร 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 
 สํานักพิมพใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย 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 และมีแผนงบประมาณที่สอดคลองกับกับทิศ
ทางการบริหารการเงินของหนวยงานตามแผนปฏิบัติงาน  จากนั้นจึงจัดทํางบประมาณและเสนอใหผูบริหารในสายงาน
พิจารณา  นอกจากนั้น สํานักพิมพฯ ยังมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยสรุปคาใชจายและแจงใหทุก
หนวยงานและฝายการคลังทราบทุกเดือน  รวมทั้งมีการสงรายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ ใหผูบริหารรับทราบทุก
เดือน 
 4. ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักพิมพฯ ปฏิบัติงานอยางมีความสุข รวมทั้งสงเสริม
และเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรูเพิ่มอยูเสมอ  โดยไปเขารวมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5 
ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี 
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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
ความพรอมใหแกบุคลากรเพื่อใหสามารถปรับตัวเขาสูการเปนประชาคมประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข 
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5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 แผนกบรรณาธิกร มีนวัตกรรมดังนี้ 
 

รูปแบบตาํราทีพ่ึงประสงคของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

เจาของผลงาน/สังกัด สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
หัวขอ/ประเด็น  การบริหารจัดการ (พัฒนาบริการ) 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ตําราเรียนนับวาสื่อการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญและใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เพราะ
เปนแหลงความรูที่ชวยใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเอง  ทั้งยังชวยใหรายละเอียดและชวยจัดลําดับเนื้อหา
และทําใหเขาใจเนื้อหาและติดตามการสอนในรายวิชาเรียนไดดียิ่งขึ้น  ตําราที่ดีควรตองมีองคประกอบที่ครบถวน เชน ปก
หนา ปกใน คํานํา สารบัญ เนื้อหา บทสรุป และบรรณานุกรม  ซึ่งในปจจุบันตลาดหนังสือมีการแขงขันที่มากขึ้น 
นอกจากนั้นราคาหนังสือก็ยังปรับตัวสูงขึ้นดวย  ทําใหในปจจุบันสํานักพิมพตางๆ ตองเพิ่มจุดขายและปรับรูปแบบหนังสือ
ใหมีความสวยงามและนาความสนใจมากขึ้น  หนังสือที่มีเนื้อหาดีเพียงประการเดียวนั้นไมเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจ
ของผูบริโภคไดอีกแลว  ดังนั้น รูปแบบของหนังสือจึงตองมีองคประกอบที่หลากหลายมากขึ้น เชน การออกปกและการจัด
รูปเลมที่สวยงาม นาจับตอง สะดุดตา เมื่อพลิกเขาไปดานในก็เกิดความรูสึกวานาอาน สบายตา มีเนื้อหาที่เขาใจงายและ
สัมพันธกันตลอดทั้งเลม แข็งแรงทนทาน สรางความรูสึกความคุมคา รวมถึงใหอรรถประโยชนที่สูงสุด  จึงสรางความสนใจ
ใหแกผูบริโภคได และในที่สุดก็จะนําไปสูกระบวนการซื้อตอไป 

จากเหตุผลขางตนสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการใหบริการผลิตตําราและ
เอกสารประกอบการสอนใหกับคณาจารยในมหาวิทยาลัย  สําหรับใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา  
รวมทั้งมีการนําตําราบางสวนไปวางจําหนายภายนอกดวย  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของตําราเรียนใหมีความ
ทันสมัย สวยงาม และสามารถตอบโจทยตามความตองการของนักศึกษาไดนั้น  จึงถือเปนหนึ่งในภารกิจที่สํานักพิมพให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ดังนั้น สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาการผลิตตําราใหมีคุณภาพและมี
รูปแบบที่ตรงกับความตองการของนักศึกษา ซึ่งถือลูกคากลุมเปาหมายหลักใหไดมากที่สุด  และเพื่อใหการพัฒนาดังกลาว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สํานักพิมพหมาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอเอกสาร
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.  นําขอมูลทุติยภูมิที่มีการรวบรมไวเปนตารางสถิติที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย

กรุงเทพที่มีตอเอกสารประกอบการสอนและตําราที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และเผยแพรไวในรายงานประจําปเรื่อง 
สรุปผลการดําเนินงานของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้ังแตปการศึกษา 2547-2553 มาใชเปนขอมูลในการ
วิเคราะห ตอบคาํถาม และหาแนวทางพัฒนางานของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพตอไป 

2.  นําขอมูลในขอ 1 มาทําการวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา เชน คารอยละ ตาราง และคาเฉล่ีย 
และนําขอมูลที่ไดจาการวิเคราะหมาหาขอสรุป ซึ่งพบวา รูปแบบตําราเรียนที่ผลิตโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพใน
ทุกดาน คือ ขนาดรูปเลม (A4)  ความสวยงามของปก  ความคมชัดของตัวอักษร ความแข็งแรงของการเย็บเลม รูปแบบ
ตัวอักษร (Font) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบการพิมพ (Pattern) ตํารา  ในความคิดเห็นของนักศึกษามีมาตรฐานและ
เหมาะสมในระดับที่ยอมรับไดแลว  ซึ่งเปนไปตามเกณฑการยอมรับที่สํานักพิมพฯ ไดกําหนดไวที่ระดับไมนอยกวารอยละ 
90.00 แตสิ่งสําคัญที่ควรพิจารณา คือ ราคาตําราเรียน แมวานักศึกษารอยละ 83.61 จะคิดวาเหมาะสมแลว แตยังมี
นักศึกษาอีก 16.10 ที่มียังไมพอใจ ดังนั้น ควรตองหาแนวทางในการลดตนทุนการผลิตหรือหาแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบตําราในดานอื่นๆ ใหมีคุณภาพมากขึ้น 

3. การขอคนพบมาหารือรวมกันระหวางผูอํานวยการสํานักพิมพฯ และหัวหนาทั้ง 2 แผนก เพื่อหาแนวทางทาง 
ในการพัฒนารูปแบบตําราและหาแนวทางในการลดตนทุนการผลิตตอไป   

 
4.   ผลสัมฤทธิ์ 
ในเบื้องตนสํานักพิมพฯ ไดหาแนวทางในลดราคาตนทุนในการผลิตตําราไว 2 แนวทาง โดยมุงหวังใหนักศึกษา

ไดมีโอกาสซื้อตําราในราคาถูกลง 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 เพ่ือผลิตตําราในรูปแบบ E-book จําหนายใหนักศึกษาและภายนอกผานทาง I love 
book store  เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแกนักศึกษาใหไดใชตําราที่ราคาถูกลงและตอบสนองไลฟสไตลของคนรุนใหม 
ทั้งน้ี โครงการดังลาวยังอยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือทําบันทึกขออนุมัติโครงการจากผูบริหาร  โดยคาด
วาโครงการดังกลาวจะสามารถเริ่มไดไมเกินภาคการศึกษาที่ 2 /2555 น้ี 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 6 
ตารางขอมูลพื้นฐาน 
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ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2552 
(การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษา ยกเวนเฉพาะที่ระบุใหใชรอบปงบประมาณ โดยแยกรายงานระดับกลุมสาขาตามนิยามของ สมศ. และภาพรวมของสถาบัน) 

  
  

รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

  องคประกอบที่1 (งบประมาณ)       
1   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป (งบประมาณ) (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 26 
2   จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรล ุ (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 26 
 องคประกอบที่ 2 

85  ไมมีการายงานขอมูล    
 องคประกอบที่ 3 
86    ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ) (คาเฉลี่ย 1-5) สกอ. 3.1 - 
87   จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภท (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
88   จํานวนกิจกรรมวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
89   จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ (คน) สกอ. 3.2 - 
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รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

90   จํานวนกิจกรรมกีฬา  และการสงเสริมสุขภาพ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
91   จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรมกฬีา  และการสงเสริมสุขภาพ (คน) สกอ. 3.2 - 
92   จํานวนกิจกรรม  บําเพ็ญประโยชน  และรักษาสิ่งแวดลอม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
93   จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรม  บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (คน) สกอ. 3.2 - 
94   จํานวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
95   จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรมนนัทนาการ (คน) สกอ. 3.2 - 
96   จํานวนกิจกรรมสงเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
97   จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (คน) สกอ. 3.2 - 
  องคประกอบที่ 4       

98   จํานวนเงินสนบัสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) สกอ. 4.3 - 
99   จํานวนเงินสนบัสนุนจากภายนอกสถาบัน (บาท) สกอ. 4.3 - 
100   จํานวนเงินสนบัสนุนจากภายในสถาบัน (บาท) สกอ. 4.3 - 
101   จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย (คน) สกอ. 4.3 - 
102   จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอกสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ. 2.5 - 
103   จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายในสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ. 2.4 - 
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รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

104   จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
105     จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ  สกอ. 4.4 - 
106     จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
107     จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
108     จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน ระดับชาติหรือนานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
109   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (คน) สกอ. 4.3,4.4,7.7 - 
110   จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ (คน) สกอ. 4.3,4.4 - 
  องคประกอบที่ 5       

111   จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ (คน) สกอ. 5.2 - 

112   จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ 
(โครงการ/
กิจกรรม) สกอ. 5.3 - 

113   จํานวนแหลง ใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ (แหลง/ศูนย) สกอ. 5.5 - 
114   คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (คาเฉลี่ย) สกอ. 5.4 - 
  องคประกอบที่ 6       

115   จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรกัษศิลปะและวัฒนธรรม 
(โครงการ/
กิจกรรม) สกอ. 6.1 - 
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รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

  องคประกอบที่ 7       
116   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ทัง้หมด (คน) สกอ. 7.4 43 
117   จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ หรอื นําเสนอผลงานวิชาการ (คน) สกอ. 7.4 - 
118     ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 
119     ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 
120   จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ (คน) สกอ. 7.4 43 
121     ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4 43 
122     ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 
  องคประกอบที่ 8       

127   รายรับทั้งหมดของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1 11,231,136.30 
128   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ. 8.1   
129   คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1  
130   คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ. 8.1  
131   คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (บาท) สกอ. 8.1   
132   คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย เจาหนาที่ และพนักงาน (บาท) สกอ. 8.1 43,200 
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รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

133   คาใชจายที่ใชในระบบหองสมดุคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1 - 
134   เงินเหลือจายสุทธิ (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1  - 
  องคประกอบที่ 9       

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