แผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2556 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan)
มิถุนายน 2556
1. ประเมินผลงานประจําปบุคลากร
ของแผนกบรรณาธิกร (หน.บก. และ หน.ผต.)
และแผนกผลิตฯ
2. ประสานงานจัดทําเอกสารและรายงาน
การประชุมของการจัดประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(หน.บก.)
3. ตรวจสอบ Stock เกียรติบัตร
และปกเกียรติบตั ร
(อ.สมพร)
4. ทํา Memo เขาหองขอสอบ
กลางภาคฤดูรอน/2555
5. ออกแบบการดงานกฐินพระราชทาน
6. ปรับเนื้อใน Diary จากโปรแกรม
Adobe PageMaker ใหเปนโปรแกรม
Adobe InDesign
(อ.วิรชา)
7. รายงานการประชุมอาจารย
8. ติดตามขอมูลวันหยุดจัดทํา (อ.สุดารัตน (ข.))
Diary ป 2557
9. เช็คตนฉบับตํารา
10. เช็คตํารากอนเขาเลม
11. เช็คยอดตําราและแยกสวนตางๆ
พรอมสงสหกรณ
(อ.วินัย)
12. ประสานงานการพิมพขอสอบ
กลางภาคฤดูรอน/2555
13. คิดตนทุนตํารา
(ตอเนื่องจากเดือน พ.ค.)
(อ.สุดารัตน (พ.))
14. ออก F-list กําหนดสงตนฉบับ (คุณจริญญา)
15. นํากระเปาลวมยาไป Update
16. บอกกลาวเลาเรื่องไทย
17. F-list สรุปคาใชจาย
(บุคลากรใหม)
18. คิดปริมาณงานพิมพขอสอบ
และคิดคาใชจา ย

กรกฎาคม 2556
1. ประสานงานจัดทําเอกสารและ
รายงานการประชุมวิชาการ
(หน.บก.)
2. คัดเลือกองคความรู(KM)
 เพื่อเผยแพร
ผานเว็บไซตและอีเมล ครั้งที1/56
่
(หน.ผต.)
ตามโครงการ BU Press KM
3. ทํา Memo เขาหองขอสอบปลายภาค
ฤดูรอน/2555 และปลายภาค
(อ.สมพร)
1/1/2556
4. จัดทําคูมือวิธีปฏิบัติงานของสํานําพิมพฯ
ปการศึกษา 2556
(อ.ขวัญจิต)
5. ออกแบบปกคูมือที่อยูเบอรโทรศัพท
ผูดํารงตําแหนง
(อ.วิรชา)
6. เชิญชวนใหบุคคลภายนอก
มาใชบริการผลิตสิง่ พิมพ
(อ.สุดารัตน(ข.))
7. Update ขอมูล Diary
8. รวมกิจกรรมหลอเทียนเขาพรรษา(บุคลากร สนพ.)
9. ประสนงานการพิมพขอสอบ
ปลายภาคฤดูรอน/2555
10. สํารองกระดาษ 70G A3
11. ตรวจสอบและประสานงาน
(อ.วินัย)
การพิมพขอสอบปลายภาค1/1/2556
12. ตรวจเช็คเครื่อง Print เตรียมพรอม
ทําขอสอบ
13. ตรวจสอบความพรอมของ
เครื่องพิมพ ดิจิตอล เครื่องพิมพ
ออฟเซต เครื่องตัดกระดาษและ
เครื่องไสสันทากาว
(อ.สุดารัตน (พ.))
14. สารสหกรณออมทรัพย
15. รวมงานวันคุณปองทิพย
(บุคลากร สนพ.)
16. ออกแบบและเพยแพรองคความรู(KM)

ผานเว็บไซตและอีเมลครั้งที่ 1/56
ตามโครงการ BU Press KM (บุคลากรใหม)

สิงหาคม 2556
1. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานขอมูล
การใชงบประมาณ
(หน.บก.)
2. ทบทวนงบประมาณที่ใชจริงเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
3. เตรียมความพรอมรับารศึ
ก กษาดูงาน
ดานกระบวนการผลิตสิ่งพิมพของ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
(หน.ผต.)
4. ทดสอบประสิทธิภาพการพิมพของ
เจาหนาที่และทําสรุปพรอมจัดเก็บ
(สแกน) ใน D:R/15QA สรุปผล
ทดสอบประสิทธิภาพการพิมพ (อ.ขวัญจิต)
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของหนวยงาน เพือ่ ประเมินและ
ปรับปรุงแผนความเสี่ยงประจําป
และเสนอผูบริหาร
6. ออกแบบปกและรูปเลมสูจิบัตร
กฐินพระราชทาน
(อ.วิรชา)
7. จัดทําไกดสีเนื้อในไดอารี
8. เชิญชวนใหบุคคลภายนอก
มาใชบริการผลิตสิ่งพิมพ
9. สงขอมูล Diary ใหผูเกี่ยวของ
ตรวจ Proof
(อ.สุดารัตน (ข.))
10. ติดตามตนฉบับสําหรับจัดทํา
เอกสารกฐินพระราชทาน
11. รายงานการประชุมอาจารย
12. ดูแลการทําความสะอาดหองพิมพ
ชั้น 1 เช็คคัดเพลท จัดกระดาษ (อ.วินัย)
13. ตรวจสอบหมึก เช็คหมึก Offset
14. เช็คสต็อกกระดาษ เพลท
และสีหมึก
(อ.สุดารัตน (พ.))
15. ศึกษาเรียนรูการใชงานและวิธี
แกปญหาเครื่องพิมพดิจิตอล
16. นํากระเปาลวมยาไปUpdate
17. คิดปริมาณงานหองขอสอบ
และคิดคาใชจาย (กลวยน้ําไท)
18. ออก F-list เชิญมาใชบริการ
สํานักพิมพฯ
(บุคลากรใหม)
19. ออกแบบโปสการดEasy Pring

กันยายน 2556
1. รวมกิจกรรม “วันแหงคุณภาพ”
(Quality Day)
(บุคลากรสนพ.)
2. จัดทําโครงการ “เพื่อนชวยเพื่อน
ประจําป”
(หน.ผต.)
3. ประสานงานการแจกแบบสอบถาม
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีตอตําราที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย (อ.สมพร)
4. ทํา Memo เขาหองขอสอบ
กลางภาค 1/2/2556
5. ทําขอมูลขอกระดาษรียสู
6. ทํา Memo ตออายุสมาชิกชมรม
การจัดพิมพอิเล็กทรอนิกสไทย (อ.สุดารัตน (ข.))
7. ปดตนฉบับ Diary
8. เช็ค Stock กระดาษ
9. ตรวจสอบประสานงานการพิมพ
(อ.วินัย)
ขอสอบกลางภาคเทอม 1/2/56
10. ศึกษาเรียนรูการใชงานและวิธี
แกปญหาเครื่องไสสันทากาว (อ.สุดารัตน (พ.))
11. ศึกษาเรียนรูการใชงานและวิธี
แกปญหาเครื่องพิมพออฟเซต
12. รวมกิจกรรมตักบาตร
(บุคลากร สนพ.)
13. จัดทําปายขอรับบริจาคฯ
กฐินพระราชทาน
(บุคลากรใหม)
14. ออก F-list ขอรับกระดาษรียูส

ตุลาคม 2556
1. ติดตามและประเมินผลการบรรลุเปาหมาย
ของแผนกลยุทธ (ครั้งที่ 1)
(หน.บก.)
2. ทบทวนและจัดทําแผนอัตรากําลังคน (หน.ผต.)
3. ตรวจสอบ Stock เกียรติบัตร
และปกเกียรติบตั ร
(อ.สมพร)
4. จัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
(อ.ขวัญจิต)
5. QC Diary
(อ.วิรชา)
6. ประสานงานจํานวนพิมพเพื่อสง
A/W Diary เขาสูแผนกผลิตฯ (อ.สุดารัตน (ข.))
7. ออกจดหมายตามตนฉบับตํารา
เทอม 2/2556
8. รายงานการประชุมอาจารย
9. ทํางบประมาณแผนกผลิตฯ (อ.วินยั อ.สุดารัตน(พ.))
10. จัดพิมพสูจิบัตรกฐินพระราชทาน
11. จัดพิมพ Diary ป 2557
(อ.สุดารัตน (พ.))
12. สารสหกรณออมทรัพย
13. ออก F-list กําหนดสงตนฉบับ
(คุณจริญญา)
14. นํากระเปาลวมยาไป Update
15. บอกกลาวเลาเรื่องไทย
16. Template นามบัตร Easy Print (บุคลากรใหม)

พฤศจิกายน 2556
1. สรุปผลการประเมินผลการบรรลุ
เปาหมายของแผนกลยุทธ
ครั้งที่ 1
(ผอ.สนพ. หน.บก. หน.ผต.)
2. หาหลักสูตรและจัดทําบันทึก
ขออนุมัติจัดอบรมใหแก อาจารยเจาหนาที่ของสํานักพิมพฯ
3. ทบทวนงบประมาณที่ใชจริง
(หน.บก.)
เปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
4. คัดเลือกองคความรู(KM)
 เพื่อเผยแพร
ผานเว็บไซตและอีเมลครั้งที่ 2/56
ตามโครงการ BU Press KM
(หน.ผต.)
5. QC และสงมอบ Diary ให สอธ.
6. ทํา Memo เขาหองขอสอบ
ปลายภาค เทอม 1/2/2556
(อ.สมพร)
7. เสนอคูมือวิธีปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา
8. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยง (อ.ขวัญจิต)
ของสํานักพิมพฯ
9. สรุปทดสอบประสิทธิภาพการพิมพ
เจาหนาที่เพื่อมอบรางวัล
9. เชิญชวนใหบุคคลภายนอก
มาใชบริการผลิตสิง่ พิมพ
10. แบบประเมินผลกิจกรรมและ (อ.สุดารัตน (ข.))
ประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน
11. ประสานงานจัดทําที่อยูผูดํารงตําแหนง
12. รวมกิจกรรมงานลอยกระทง
และกฐินพระราชทาน
(บุคลากร สนพ.)
13. จัดทําคูมือการใชเครื่องของป 2557
14. สํารองกระดาษ 70G A3 และ 260G (อ.วินัย)
15. ตรวจสอบประสานงานการพิมพ
ขอสอบปลายภาคเทอม 1/2/2556
16. ศึกษาเรียนรูการใชงานและวิธี
แกปญหาเครื่องตัดกระดาษ
17. จัดพิมพคูมือ ที่อยู เบอรโทรศัพท
ผูดํารงตําแหนง
(อ.สุดารัตน (พ.))
18. ประชุมกรรมการ QA
(คุณจริญญา)
19. ออก F-list กําหนดสงตนฉบับ
20. คิดปริมาณหองขอสอบและ
คิดคาใชจา ย
(บุคลากรใหม)
21. Template ปฏิทิน Easy Print
22. ออกแบบและเผยแพรองคความรู
(KM) ผานเว็บไซตและออกอีเมล
ครั้งที่ 2/56 ตามโครงการ
BU Press KM
(บุคลากรใหม)

ธันวาคม 2556
1. หาหลักสูตรและจัดทําบันทึก
ขออนุมัติจัดอบรมใหแกอาจารยเจาหนาทีข่ องสํานักพิมพฯ
(หน.บก.)
2. ทบทวนงบประมาณและจัดทํา
งบประมาณของหนวยงาน
(หน.ผต.)
3. ทดสอบประสิทธิภาพพนักงาน
3. สงคูมือวิธีปฏิบัติงาน
5. นําขอมูลสวนบุคคลและรายการ (อ.ขวัญจิต)
ทรัพยสินเวียนตรวจสอบ
6. รายงานการประชุมอาจารย
7. ประเมินคุณภาพดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
(อ.สุดารัตน (ข.))

8. นําผลประเมินกิจกรรมและประเมิน
สภาพแวดลอมในการทํางาน มาวิเคราะห
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ในการประชุมสํานักพิมพฯ

9. เช็ค Stock เพลท
10. ตรวจสอบและประสานงานการพิมพ (อ.วินัย)
ขอสอบปลายภาคเทอม1/2/2556
11. ศึกษาเรียนรูการใชงานและวิธี
แกปญหาเครื่องเรียงกระดาษ (อ.สุดารัตน (พ.))
12. ดูแลการทําความสะอาด
13. ประชุมกรรมการ QA
(คุณจริญญา)
14. e-Card สํานักพิมพฯ
15. บอกกลาวเลาเรือ่ งไทย
16. e-Card สอ.มกท.
(บุคลากรใหม)
17. นํากระเปาลวมยาไป Update

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

มกราคม 2557
จัดทํา Action Plan ป 2557
(ผอ.สนพ.)
ทบทวนงบประมาณที่ใชจริง
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ
(หน.บก.)
จัดทําโครงการ “เพื่อนชวยเพื่อน
ประจําป
จัดทํางบประมาณของหนวยงาน
ปรับปรุง Job Description ของแผนก (หน.ผต.)
รวบรวบ Year Plan ของอาจารย
ทุกทาน
ประสานงานการแจกแบบสอบถาม
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีตอตําราที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย (อ.สมพร)
และแบบสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการของสํานักพิมพฯ
จัดประชุมการบริหารความเสี่ยง (อ.ขวัญจิต)
(ประเมินแผนความเสีย่ งฯ และเสนอ
ผูบริหาร)
ตรวจสอบขอมูล Clip Arts
(อ.วิรชา)
เชิญชวนใหบุคคลภายนอกมาใช
บริการผลิตสิ่งพิมพ
(อ.สุดารัตน (ข.))
ทํา Degree Plan
สํารองลวดมวนใชกับคูมือ
(อ.วินัย)
รับสมัครและขอสอบ
ตรวจสอบความพรอมของ
เครื่องพิมพดิจิตอล เครือ่ งพิมพ
ออฟเซต เครื่องตัดกระดาษและ
เครื่องไสสันทากาว
(อ.สุดารัตน (พ.))
สารสหกรณออมทรัพย
รายงานการประชุมสํานักพิมพฯ (คุณจริญญา)
คิดปริมาณงานหองขอสอบและ
คิดคาใชจา ย
(บุคลากรใหม)
ออก e-Mail F-list ปฏิทิน
(Easy Print)
ออก e-Mail F-list เชิญมาใช
บริการงานพิมพของ
สํานักพิมพฯ
(บุคลากรใหม)

ที่มีตอตําราที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ 2557
1. จัดทํา SAR 13
(คณะกรรมการ QA)
2. จัดทํางบประมาณของหนวยงาน (หน.บก.)
3. จัดทํา Year Plan ของสํานักพิมพฯ
และนําเสนอ ผอ.สนพ
4. นํา “จรรยาบรรณ” เวียนใหบุคลากร
ลงนามรับทราบ (ปละครั้ง)
(อ.สมพร)
7. ทํา Memo เขาหองขอสอบกลางภาค
เทอม 2/2556
8. ทดสอบประสิทธิภาพการพิมพของ
เจาหนาที่และทําสรุปพรอมจัดเก็บ
(สแกน) ใน D:R/15QA สรุปผล (อ.ขวัญจิต)
ทดสอบประสิทธิภาพการพิมพ
9. จัดประชุมการบริหารความเสี่ยง
10. จัดทําปกคูมือวิธีปฏิบัติงานของ
สํานักพิมพฯ ป 2557
11. จัดซื้อ Clip Arts
(อ.วิรชา)
12. ออกแบบงานจัดบอรด BU Library Fair
13. ทําขอมูลขอกระดาษรียูส
14. เชิญชวนใหบุคคลภายนอก (อ.สุดารัตน (ข.))
มาใชบริการผลิตสิ่งพิมพ
15. ตรวจสอบหมึก เช็คหมึก Offset.
16. ตรวจสอบประสานงานการพิมพ
(อ.วินัย)
ขอสอบกลางภาคเทอม 2/2556
17. เช็คสต็อกกระดาษ เพลท
และสีหมึก
(อ.สุดารัตน (พ.))
18. ประชุมกรรมการ QA
19. นํากระเปาลวมยาไป Update (คุณจริญญา)
20. ทํา สว. 002-003
(บุคลากรใหม บก.)
21. รายงานการประชุมอาจารย
22. บอกกลาวเลาเรื่องไทย (บุคลากรใหม ผต.)

มีนาคม 2557
1. จัดทํา SAR 13
(คณะกรรมการ QA)
2. จัดอบรม QA-KM พนักงานประจําป
ในวัน Cleaning Day
(หน.ผต.)
3. ทํา Memo เขาหองขอสอบ
ปลายภาค 2/2556 (นักศึกษาป 4)
4. สรุปผลแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการใหบริการ (อ.สมพร)
ของสํานักพิมพฯ และความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีตอตําราที่ผลิต
โดยมหาวิทยาลัย
5. ติดตามขอมูลเพื่อจัดทําสรุปผล
การดําเนินงานของสํานักพิมพฯ (อ.ขวัญจิต)
6. ปรับปรุงคูมือปฏิบัตงิ าน
7. รวบรวมขอมูลและจัดทําสรุปผล
การดําเนินงานเสนอ ผอ.สนพ.
8. จัดบอรดงาน BU Library Fair
(อ.วิรชา)
9. ออกจดหมายตามตนฉบับ
ภาคฤดูรอน/2556
(อ.สุดารัตน (ข))
10. ตรวจสอบประสานงานการพิมพ
ขอสอบปลายภาคเทอม 2/56
(อ.วินัย)
(นักศึกษาป 4)
11. รวมกิจกรรม BU Cleaning Day (บุคลากรสนพ.)
12. ประชุมกรรมการ QA
(คุณจริญญา)
13. คิดปริมาณงานหองขอสอบ
และคิดคาใชจา ย
(บุคลากรใหม)
14. ออก F-list ขอรับกระดาษรียูส

เมษายน 2557
1. จัดทํา SAR 13 และเตรียมรับ
การตรวจประจําป
(คณะกรรมการ QA)
2. ติดตามและประเมินผลการบรรลุ
เปาหมายของแผนกลยุทธ
(ครั้งที่ 2)
(หน.บก.)
3. คัดเลือกองคความรู (KM) เพื่อ
เผยแพรผานเว็บไซตและอีเมล
ครั้งที่ 3/56 ตามโครงการ
BU Press KM
(หน.ผต.)
4. จัดอบรม QA-KM การบริหาร
ความเสี่ยง และจรรยาบรรณ
พนักงานประจําป
5. ออกแบบปกสรุปผลการ
ดําเนินงานสํานักพิมพฯ
(อ.วิรชา)
6. สํารองกระดาษ
7. ตรวจเช็คเครื่อง Print เตรียมพรอม (อ.วินัย)
ทําขอสอบ
8. สารสหกรณออมทรัพย
(อ.สุดารัตน (พ.))
9. รวมกิจกรรมงานสงกรานต (บุคลากร สนพ.)
10. ออก F-list กําหนดสงตนฉบับ
11. ประชุมกรรมการ QA
12. นํากระเปาลวมยาไป Update (คุณจริญญา)
13. รายงานการประชุมอาจารย (บุคลากรใหม บก)
14. บอกกลาวเลาเรื่องไทย
15. ออกแบบและเผยแพรองคความรู
(KM) ผานเว็บไซตและออก
e-Mail ครั้งที่ 3/56 ตามโครงการ
BU Press KM
(บุคลากรใหม)

พฤษภาคม 2557
1. รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน
(ผอ.สนพ. คณะกรรมการ QA)
2. สรุปผลการประเมินผลการบรรลุ
เปาหมายของแผนกลยุทธครั้งที่ 2 (หน.บก.)
3. Update ขอมูลบนเวบไซตสํานักพิมพฯ(หน.ผต.)
4. ทํา Memo เขาหองขอสอบ
ปลายภาค2/2556 (ชั้นปที่ 1-3)
(อ.สมพร)
5. ออกจดหมายตามตนฉบับตํารา
เทอม 1/2557
(อ.สุดารัตน (ข))
6. ตรวจสอบประสานงานการพิมพ
ขอสอบปลายภาคเทอม 2/2556
(นักศึกษาป 1-3)

7. เช็คตนฉบับตํารา
8. เช็คตํารากอนเขาเลม
(อ.วินัย)
9. เช็คยอดตําราและแยกสวน
ตางๆ พรอมสงสหกรณ
10. เช็คสตอกกระดาษประจําป
11. คิดตนทุนตํารา
(อ.สุดารัตน (พ))
12. รวมงานวันคุณสุรตั น
(บุคลากร สนพ.)
13. คิดปริมาณงานหองของสอบและ
คิดคาใชจา ย
(บุคลากรใหม)

