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(ข) 
 

คํานํา 
 
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 10 ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพฉบับน้ี ได
จัดทําขึ้นตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ป
การศึกษา 2553 ที่แสดงผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 11 องคประกอบ โดยพัฒนา
จากเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) พ.ศ. 2553 เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษารอบสามของสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ใชเปนขอมูลที่สําคัญในการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 เอกสารฉบับน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อยางตอเน่ืองในการมีสวนรวมที่สําคัญตอการสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของหนวยงานสาย
วิชาการ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเปนไปตามวิสัยทัศนของการ
เปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค ซ่ึงไดเนนการศึกษาสรางสรรค โอกาสสรางสรรค และสิ่งแวดลอมสรางสรรค 
โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การจัดโครงการ และสงเสริมการฝกปฏิบัติจริง
ในสถานประกอบการ เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีความรูความสามารถและมีทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งมีจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรคอยางมี
คุณธรรม  นอกจากนี้  รายงานการประเมินตนเองของหนวยงานครั้งน้ียังสะทอนการบริหารงานที่มีความ
โปรงใส ตรวจสอบได และการรวมกันทํางานอยางมีความสุขของบุคลากรในหนวยงาน 
 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่จะไดรับจากทานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ีจะชวยให
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอขอบพระคุณในการมีสวนรวมที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพ
ของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยโดยรวมของทุกทานเปนอยางยิ่ง 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยชนัญชี  ภังคานนท) 
ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

10 พฤษภาคม  2554 
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สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
1.1 ประวตัิความเปนมาและสภาพปจจุบันของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดิมมีชื่อวา  แผนกสารบรรณ ตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2506  มี
สํานักงานอยูที่อาคาร  2 วิทยาเขตกลวยน้ําไท หนาที่หลักคือการผลิตสิ่งพิมพเพ่ือการเรียนการสอน  
ตลอดจนการรับและแจกจายไปรษณียภัณฑใหแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 ตอมาในป  พ.ศ. 2521   เปลี่ยนชื่อจากแผนกสารบรรณ  มาเปน  แผนกตําราและคําสอน มี
ภารกิจหลักในการพิมพตนฉบับตํารา พิสูจนอักษร  ตลอดจนการพิมพสําเนาสิ่งพิมพตางๆ ทั้งตํารา
เรียนและเอกสารประกอบการสอน 
 ในป พ.ศ. 2529 แผนกตําราและคําสอนไดเปดใหบริการผลิตสิ่งพิมพในการประกอบการเรียน
การสอนและการดําเนินงานแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตรังสิต โดยสํานักงานตั้งอยูที่
บริเวณดานหลังระหวางอาคาร 1 และอาคาร 2 
 ป พ.ศ. 2535 แผนกตําราฯ วิทยาเขตกลวยน้ําไทไดโอนงานรับและแจกจายไปรษณียภัณฑของ
บุคลากรใหแกสํานักงานอธิการบดี สวนของนักศึกษาไดโอนใหแกฝายบริการการศึกษาและสวัสดิการ 
ไปดําเนินงานแทน และไดดําเนินการดานผลิตสิ่งพิมพประกอบการสอน เร่ือยมาจนกระทั่งในป
การศึกษา 2545 ไดรับการอนุมัติซ้ือเครื่องพิมพขาว–ดํา DocuTech และเครื่องพิมพ 4 สี ระบบดิจิตอล 
DocuColor รวมมูลคากวา 16 ลานบาท เพ่ือเปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน และความสามารถใน
การผลิตสิ่งพิมพไดอยางครบวงจร นอกจากนี้  ยังใหบริการผลิตสิ่งพิมพดวยเครื่องพิมพหลายประเภท 
อาทิ เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล (Copyprint) และเครื่องพิมพออฟเซต ตลอดจน
อุปกรณหลังการพิมพสําหรับใหบริการ อาทิ เครื่องไสสันกาว เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ เครื่องเรียง
กระดาษ และเครื่องตัดกระดาษ 1 ดาน 
 ปการศึกษา 2547 ไดรับอนุมัติงบประมาณกวา 20 ลานบาทเพื่อกอสรางอาคาร สําหรับเปนที่ตั้ง
ของแผนกตําราและคําสอนขึ้น ณ วิทยาเขตรังสิต เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนที่ใชสอยประมาณ 1,815 ตาราง
เมตร เริ่มทําการกอสรางตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 แลวเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2549 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีมติใหแผนกตําราและคําสอนปรับโครงสราง
ใหมเปน สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบดวย แผนกบรรณาธิกร มีหนาที่หลักในการ
ใหบริการดานงานกอนการพิมพ (Prepress) เชน การพิมพตนฉบับ การพิสูจนอักษร การออกแบบ และ
บริการใหคําปรึกษาเรื่องการผลิตสิ่งพิมพ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบดานงานธุรการของสํานักพิมพฯ และ
การคิดคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงานในมหาวิทยาลัย หนวยผลิตสิ่งพิมพ มีหนาที่หลักใน
การใหบริการผลิตสิ่งพิมพ (Press) โดยการทําสําเนาสิ่งพิมพทุกประเภทดวยเครื่อง Copyprint ระบบ 
On Demand และเครื่อง Offset รวมทั้งใหบริการหลังการพิมพ (Afterpress) อาทิ การตัด การพับ การ
เขาเลม ตลอดจนการตรวจคุณภาพงาน (QC) กอนการจัดสง เปนตน 
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วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดปรับโครงสรางใหม โดยเพิ่ม แผนก
ผลิตและการตลาด มีหนาที่หลักในการใหบริการผลิตสิ่งพิมพ ดวยเครื่องถายเอกสาร เครื่อง 
Copyprint เครื่องพิมพระบบ On Demand และเครื่องพิมพ Offset รวมทั้งใหบริการหลังการพิมพ 
(Afterpress) อาทิ การตัด การพับ การเขาเลม ตลอดจนการตรวจคุณภาพงาน (QC) กอนการจัดสง 
เปนตน รวมทั้งรับผิดชอบดานการตลาดทั้งหมด เชน การประสานงานการจําหนายหนังสือและรับจาง
ผลิตเอกสารใหแกหนวยงานภายนอก  การหาแนวทางในการขยายตลาดเพื่อหารายไดใหแก
มหาวิทยาลัย เปนตน 
 
1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
 1.2.1 ปรัชญา/ ปณิธาน 
 เปนศูนยกลางการใหบริการผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณภาพ มุงสูความเปนเลิศดานเทคโนโลยีการพิมพ 
 
 1.2.2 วิสัยทศัน 
 เปนสํานักพิมพในระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเปนเลศิดานการบริการและผลติ
สิ่งพิมพที่มีคุณภาพ 
 
 1.2.3 พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังภารกิจของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผลิตส่ิงพิมพ 
เพ่ือการเรียนการสอน 

ผลิตส่ิงพิมพเพ่ือการดําเนินงานและ 
การประชาสัมพันธของหนวยงานตางๆ 

ผลิตส่ิงพิมพเพ่ือใหบริการ 
ท่ัวไป (คิดคาใชจาย) 

 

บริการดานอ่ืนๆ 

การพิมพ
เอกสาร
ประกอบ
การเรียน
การสอน 

การพิมพ
ขอสอบทุก
ประเภท 

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

- แผนพับตางๆ 
- กระดาษ 
  หัวจดหมายตางๆ 
- จุลสารคณะตางๆ 
- ฯลฯ 

- ใหคําปรึกษา 
  ดานการผลิต 
  ส่ิงพิมพ 
- การพับ 
- ถายเอกสาร 
- การเรียงหนา 
- ตัดเจียน 
- การสแกนส่ิงพิมพ 
- สรุปคาใชจาย 
  ในการผลิต 
  ส่ิงพิมพสงให 
  หนวยงานภายใน 
  มหาวิทยาลัย 
  ทุกส้ินเดือน 

บริการผลิตส่ิงพิมพเพ่ือจําหนาย บริการผลิตส่ิงพิมพเพ่ือแจก 
- ตํารา 
- เอกสารคําสอน 
- เอกสารประกอบการสอน (เย็บเลม) 
- เอกสารประกอบการสอน (เย็บชุด) 

- เอกสารประกอบการเรียนการสอน (ชีท) 
  และกรณีศึกษาตางๆ (ไมเกิน 12 หนา : สัปดาห) 
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 1.2.4 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนหนวยงานในการผลิตสื่อสิ่งพิมพสําหรับประกอบการเรียนการสอนใหแก

คณาจารย ทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 
 2. เพ่ือเปนศูนยกลางในการจัดพิมพขอสอบของมหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือเปนหนวยงานในการใหคําแนะนําดานการผลิตสิ่งพิมพแกหนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 
1.3 ชื่อผูบริหารหนวยงาน 
 1. ผูชวยศาสตราจารยชนัญชี  ภังคานนท 
  ดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 2. อาจารยนันทมาส  เกตุแกว 
  ดํารงตําแหนง  หัวหนาแผนกบรรณาธิกร 

3. อาจารยศิริธร  บุตรแกว 
  ดํารงตําแหนง  หัวหนาแผนกผลิตและการตลาด 
 
1.4 โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธกิารบดีฝายบริหาร 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

หัวหนาแผนกบรรณาธิกร 

แผนกบรรณาธิกร แผนกผลิตและการตลาด

- กลวยน้ําไท 
- รังสิต 

- กลวยน้ําไท 
- รังสิต 

หัวหนาแผนกผลิตและการตลาด 
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1.5 จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีบุคลากรแบงเปน อาจารย เจาหนาที่ และพนักงาน จําแนก

ตามคุณวุฒิ ดังตอไปน้ี 

รายชื่อ 
คุณวุฒ ิ

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

สํานักพิมพฯ - 1 - - - 
วิทยาเขตกลวยน้ําไท - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร - - - 2 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 1 - - - 7 
วิทยาเขตรังสิต - - - - - 
 แผนกบรรณาธิกร 5 1 - 9 - 
 แผนกผลิตและการตลาด 2 1 - 2 12 

รวม 8 3 - 13 19 
 

                                                                                             รวมทัง้สิ้น 43 คน 
                                                                                 (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2554) 
 
1.6 งบประมาณ 
 ในปการศึกษา 2553 สํานักพิมพฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินงานทั้งสิ้น 
12,949,605 บาท 
 
1.7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

 ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดรับการพัฒนามาจากกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพภายในของการจัดการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น  ตอมาเม่ือมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทบวงมหาวิทยาลัย ปจจุบัน คือ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปนรูปธรรมขึ้นในป
การศึกษา 2543 โดยไดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของทุกหนวยงาน และ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานประกันคุณภาพทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ตามที่
ปรากฏในแผนภูมิดังน้ี 
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คณะทํางาน
ประกันคุณภาพ
ระดับสถาบัน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(คณะกรรมการกลาง) 

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของ
คณะวิชา/หนวยงาน 

คณะกรรมการ
ประเมิน

คุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก และคณะกรรมการที่มีหนาที่
ดูแลสถาบันในระดับสูงสุดในการกําหนดนโยบาย เห็นชอบแผนระยะยาว ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการ และตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝาย และผูชวยอธิการบดีทุกฝาย 
โดยมติจากที่ประชุมผูบริหารเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนาในขณะนั้น (รองอธิการบดีฝายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ในปจจุบัน) เปนประธาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายและวิธีการ
เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพรวมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการกลาง) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการกลาง) หมายถึง 
ผูแทนจากสายงานระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ระดับคณบดี หรือผูอํานวยการ คณะกรรมการชุดนี้ทําหนาที่กําหนดนโยบายและวิธีการเพื่อเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการประกันคุณภาพใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการตลอดจนแตงตั้งผู
ประเมินคุณภาพภายใน 

สภามหาวิทยาลัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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คณะทํางานประกันคุณภาพระดับสถาบัน หมายถึง คณะทํางานที่ประกอบดวยรองอธิการบดี
ฝายวิชาการเปนประธานกรรมการรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ และตัวแทนจาก
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาที่ทําหนาที่ดําเนินการเพื่อการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการ
ประเมิน และเกณฑตัดสิน การประสานงานดานการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน และระดับ
สถาบัน และการวิเคราะหและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการนําเสนอตอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพิจารณาเห็นชอบหรือการอนุมัติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะวิชา/หนวยงาน หมายถึง คณะกรรมการที่
ประกอบดวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน และตัวแทนของคณะ/หนวยงาน
ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพของหนวยงานนั้นๆ โดยเปนกลุมที่จัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
รวมกับการวิเคราะห ประเมินผลและวางแผนพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของคณะวิชา/หนวยงานตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือนําเสนอตอคณะทํางานประกันคุณภาพ
ระดับสถาบัน และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามลําดับตอไป 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง คณะกรรมการที่ประกอบดวยผูบริหาร
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการ และตัวแทนจากคณะ/หนวยงาน ซ่ึงผานการอบรมเปนผูประเมิน
คุณภาพภายในทั้งจากภายในสถาบันและจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงผูที่
มีชื่อในรายชื่อผูขึ้นทะเบียนเปน ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกที่ไดรับเชิญมาเปนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน โดยไดรับมอบหมายความรับผิดชอบจากคณะกรรมการกลาง ใหดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามเอกสารรายงานการประเมินตนเองที่แตละหนวยงานไดจัดทําขึ้น 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง หนวยงานที่สังกัดสายวิชาการซึ่งทําหนาที่
ดําเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการทุกชุดในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และเกณฑตัดสิน จัดทําคูมือและเอกสารประกอบการ
อบรม ใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงานดานการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หนวยงานและระดับสถาบันกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และดานการประเมิน
คุณภาพภายนอกกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้ง 
ดําเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน  รวมทั้งเปนผูสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ และการจัดทําเว็บไซต http://qa.bu.ac.th/buqa/ ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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นโยบายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
1. สรางเสริมความรูและปลูกฝงใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับไดตระหนักถึงเรื่อง

“คุณภาพ” อยูเสมอ 
2. ดําเนินการใหทุกหนวยงานไดมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอยาง

ตอเน่ืองภายใตการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
3. สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางเปนรูปธรรม และเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
4. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานขอมูลตางๆ ใหเปนระบบ

ที่ทันตอความตองการของผูใชบริการและสามารถตรวจสอบได 
 
วัตถุประสงคของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหมี
ประสิทธิภาพ 

2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 

3. ใหมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด  

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
 

ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เขาสูระบบการประกันคุณภาพภายในตั้งแตปการศึกษา 2545 
ซ่ึงเปนปที่เริ่มกอตั้ง โดยมีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ือง
มาโดยตลอด   และในปการศึกษา 2553 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของหนวยงาน รวม 11 คน 
ประกอบดวย 
 1. ผูชวยศาสตราจารยชนัญช ี ภังคานนท ประธาน 
 2. อาจารยนันทมาส เกตุแกว กรรมการ 
 3. อาจารยศิริธร บุตรแกว กรรมการ 
 4. อาจารยอัจฉรา ไทยสมบูรณ กรรมการ 
 5. อาจารยสมพร รับพร กรรมการ 
 6. อาจารยวินัย ดีปญญา กรรมการ 
 7. อาจารยขวัญจิต ไตรโพธิ ์ กรรมการ 
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 8. อาจารยสุดารัตน ขําละเอียด กรรมการ 
 9. คุณศรัญยรัชย โพธิ์ทอง กรรมการ 
 10. คุณเสารรัตน กลิ่นดอกบัว กรรมการ 
 11. คุณจริญญา โชคปรีชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 

รูปแบบของการจัดทําระบบประกันคุณภาพของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2553 
ใชเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 – 
2555 ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553 และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ซ่ึงแบงตัวบงชี้
ในการประเมินคุณภาพเปน 3 กลุม รวมทั้งสิ้น 14 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
 1. ตัวบงชี้บังคบั เปนตัวบงชี้พ้ืนฐานที่ทุกหนวยงานตองดําเนินการ จํานวน 10 ตวับงชี้ 
 2. ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน เปนตัวบงชี้ตามภารกิจของหนวยงาน จํานวน 1 ตัว
บงชี้ 
 3. ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง เปนตัวบงชี้ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของสํานักพิมพฯ จํานวน 3 ตัวบงชี้ 
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1.8 แผนงาน/เปาหมายสําคัญในปการศกึษา 2553 
 

แผนงานประจําปการศึกษา 2553 เปาหมายสําคัญ 
1.  เสริมสรางองคกรใหมีความสามารถแขงขันไดดี 1.1  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่มี 
และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน คุณภาพ  โดยการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  
 จากประสบการณในสภาวะแวดลอมจริง เชน การ 
 ใหนักศึกษามาศึกษาดูงาน 
 1.2  สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ 
 บูรณาการใหเกิดผลงานความสรางสรรคที่มีฐาน 
 ความเปนเอกลักษณไทย 
 1.3  สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กาวทัน 
 เทคโนโลยี และใชเทคโนโลยีไดอยางเตม็ 
 ประสิทธิภาพ 
 1.4  ลดขั้นตอนงานเพื่อความคลองตัว  โดย 
 สงเสริมบริการแบบ One Stop Service 
 1.5  พัฒนาแนวทางเพื่อแสวงหารายไดจากแหลง 
 ใหม 
2.  เสริมสรางจุดยืนหรืออัตลักษณความเปน 2.1  สรางพื้นที่ใหมีบรรยากาศกระตุนความคิด 
“มหาวิทยาลัยสรางสรรค” สรางสรรค 
3.  จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ 3.1  ทําการสํารวจความตองการ (ความพึงพอใจ) 
ตลาดงาน ผูเรียน ประเทศ และตางประเทศ ของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน อาจารย-เจาหนาที่  
 นักศึกษา รวมถึงผูใชบริการภายนอกอยางตอเน่ือง 
4.  สงเสริมการวิจัย เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศทาง 4.1 สรางบรรยากาศ KM ดานการวิจัย 
วิชาการ 4.2 สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาดานการ 
 วิจัยจากงานประจํา 
5.  เสริมสรางความเปนสากลและมาตรฐานสากล 5.1 พัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษใหแก 
 บุคลากร  โดยสงบุคลากรเขาอบรม 
 5.2  อํานวยความสะดวกใหผูใชบริการ 
 ชาวตางชาติ โดยเพิ่มภาษาอังกฤษในแบบฟอรม 
 และการประชาสัมพันธผานอีเมล 
6.  รวมมือกันภายในองคกร นอกองคกร และ 6.1 สรางเครือขายการพิมพ ในลักษณะ 
ระดับสากล ออนไลนและเปนสมาชิกของเครือขายการพิมพ 
 ตางๆ 
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1.9 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินขององคประกอบคุณภาพในรายงานการประเมิน
ตนเองปการศึกษา 2552 

 
องคประกอบที่ 1 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ ผลการประเมนิ 

1 สรางเปาหมายและตวับงชี้เพ่ือ
วัดความสําเรจ็ของการดําเนิน
ตามแผนพัฒนาสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 
2551 - 2555 และมีการกําหนด
ระยะเวลาในการทบทวน
เปาหมายตัวบงชี้อยางตอเน่ือง 

สํานักพิมพฯ  ไดมีการสราง
เปาหมายและตัวบงชี้ตาม
แผนพัฒนาสํานักพิมพฯ พ.ศ. 
2551 – 2555 และกําหนดใหมีการ
ทบทวนเปาหมายและตวับงชี้
ดังกลาวปละ 2 ครั้ง คือ เดือน
พฤศจิกายนและเดือนเมษายน 
แตเน่ืองจากแผนกลยุทธหลกัของ
มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลีย่น 
สํานักพิมพฯ จึงเพ่ิมวาระพิเศษอีก 
1 ครั้ง คือ เดือนกุมภาพันธ 2554
จากกําหนดการเดิม เพ่ือประเมิน
และทบทวนแผน รวมทั้งปรบั
เปาหมายและตัวบงชี้บางสวนใหม
ใหสอดคลองกับแผนของ
มหาวิทยาลัย    

การดําเนินงานตามแผน    
กลยุทธของสาํนักพิมพฯ  
สามารถบรรลตุามเปาหมาย
ไดครบทุกแผน  คิดเปน 
100%  

2 สํานักพิมพฯ ควรกําหนดตวั
บงชี้ในป 2553 ใหสอดคลองกับ
วิสัยทศันของมหาวิทยาลัยใน
ดานการเปนมหาวิทยาลัย
สรางสรรค 

ในป 2553 สํานักพิมพฯ มีการเพิ่ม
ตัวบงชี้ใหสอดคลองกับวิสยัทัศน
ของมหาวิทยาลัยในดานการเปน
มหาวิทยาลัยสรางสรรค เชน 
พัฒนาแนวทางเพื่อแสวงหารายได
จากแหลงใหม (นอกเหนือจากคา
เลาเรียน)   การสรางพื้นที่ใหมี
บรรยากาศกระตุนความคิด
สรางสรรค  เปนตน 

บุคลากรของสํานักพิมพฯ ให
ใหความรวมมือและพึงพอใจ
ในโครงการทีจั่ดขึ้น  เห็นได
จากการที่มีผูเขามาใชบริการ
พ้ืนที่สรางสรรค (Creative 
Spece) อยางสม่ําเสมอ 
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องคประกอบที่ 6 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลการประเมนิ 

1 กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากร
ของสํานักพิมพฯ ใหบุคลากร
ระดับอาจารยและเจาหนาทีทุ่ก
คน ตองเขารวมกิจกรรมหรือ
โครงการดานศิลปวัฒนธรรม ที่
จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อยางนอยคนละ 5 กิจกรรมตอป 
เพ่ือใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

สํานักพิมพฯ สงเสริมใหบุคลากร
เขารวมโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบอยางเปน
ทางการ เพ่ือใหสะดวกตอการ
ตดิตามผล รวมทั้งไดบรรจุ
โครงการดังกลาวลงในแผนปฏิบัติ
งานประจําปของสํานักพิมพฯ ดวย 

ยังไมสามารถใหบุคลากรทกุ
คนเขารวมโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมไดครบคนละ 
5 กิจกรรมตอป   

 
องคประกอบที่ 7 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลการประเมนิ 

1 เผยแพรและสรางความเขาใจ
เรื่องหลักการบริหารจัดการโดย
ใชหลักธรรมาภิบาลใหแก
บุคลากรในหนวยงานทุกระดับ
เกิดความรูสึกที่ดีและมีสวนรวม 
ตลอดจนนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใชในการปฏบิตัิงาน ดวยการ
สรางกิจกรรมใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงาน 

ผอ.สนพ. เผยแพรและสรางความ
เขาใจเรื่องหลกัการบริหารจัดการ
โดยใชหลักธรรมาภิบาลใหแก
บุคลากรในหนวยงานทุกระดับโดย
ผานการประชมุของหนวยงาน  
รวมทั้งมีการนําหลักธรรมมาภิบาล
มาใชเปนเกณฑประเมินการ
บรหิารงานของผูบริหารของ
สํานักพิมพฯ ดวย 

สํานักพิมพฯ จัดใหบุคลากร
ทุกระดับไดประเมินการ
บริหารงานของ ผอ.สนพ และ
หน. ทั้ง 2 แผนก ตามหลัก
ธรรมาภิบาลและมีผลประเมิน
มากกวา 3.51 

2 ควรมีการสํารวจความตองการ
ของผูบริหารแตละระดับ
เกี่ยวกับสิ่งทีต่องการที่จะไดรับ
การพัฒนาเพื่อนํามาวาง
แผนการพัฒนาผูบริหารแตละ
ระดับไดอยางเหมาะสมและตรง
กับความตองการ 

สํานักพิมพฯ ไดจัดใหมีการสํารวจ
ความตองการที่จะไดรับการพัฒนา 
(Training Need) และไดนําขอมูล
มาใชในการวางแผนพัฒนา
ผูบริหารของหนวยงาน 

ไดสงหัวหนาแผนกทั้ง 2 
แผนก เขาอบรม/สัมมนาใน
หัวขอที่สนใจอยางสม่ําเสมอ  
เชน อบรมการวิจัยในงาน 
เปนตน 
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อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

3 สงเสริมใหบุคลากรเสนอ
ความคิดสรางสรรคในหัวขอที่
ตองการเรียนรูรวมกัน  

สํานักพิมพฯ มีการเปดโอกาสให
บุคลากรเสนอความคิดสรางสรรค
ในหัวขอทีต่องการเรียนรูรวมกันใน
การประชุมตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

ไดนําหัวขอทีบุ่คลากรเสนอ
มาใชในการจัด KM รวมกัน 
โดยในปน้ี มีเรื่องการใช
เครือขายสังคมออนไลน 
(Facebook และ Twistter)  
การใชโปรแกรมเปลี่ยนภาษา 
และคําที่มักสะกดผิด เปนตน 

4 ในปการศึกษา 2553 สํานัก
พิมพฯ จะจัดทําโครงการ Super 
Visor ในระดบัพนักงาน และ
สงเสริมการทําวิจัยในงาน เพ่ือ
เปนการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สํานักพิมพฯ มีการสงเสริมการทํา
วิจัยในงาน โดยสงบุคลากรไปเขา
อบรมในหัวขอดังกลาว  

-  โครงการ Super Visor ใน
ระดับพนักงาน อยูในระหวาง
ศึกษาและหาขอมูล 
-  หน.บก.และ หน.ผต. ได
เขารับการอบรมการทําวิจัย
ในงานแลว (4 เม.ย. 54)  
 

5 สํานักพิมพฯ สนับสนุนใหสง
บุคลากรเขารบัการอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ที่
เกี่ยวของกับภาระงานอยาง
สมํ่าเสมอ 

สํานักพิมพฯ มีนโยบายสนับสนุน
ใหบุคลากรเขารับการอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ที่
เกี่ยวของกับภาระงาน โดยมุงหวัง
ใหบุคลากรไดเปดโลกทรรศนและ
เรียนรูตลอดเวลา 

บุคลากรบางสวนไดไปอบรม
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยจัดใหตามความ
สนใจ  

6 ในปการศึกษา 2553 สํานัก
พิมพฯ จะเชิญบุคคลภายนอก
มาเปนที่ปรึกษาใหแก
สํานักพิมพฯ มากขึ้น 

สํานักพิมพฯ ไดมีการหาขอมูลและ
วางแผนที่จะเชิญบุคคลภายนอก
มาเปนที่ปรึกษาของสํานักพิมพฯ 
แตยังมีขอติดขัดหลายประการ 
เชน คาเบี้ยประชุม  รวมทัง้เห็นวา 
ยังไมมีความจําเปนที่จะตองมีที่
ปรึกษาอยางเปนทางการในขณะนี้ 

ยังไมดําเนินการได แตมีการ
ขอคําปรึกษาเปนกรณีๆ ไป 
เชน เรื่องกฎหมาย จะปรึกษา 
กับ ผช.บร. เรื่องเทคโนโลยี
การพิมพจะปรึกษา รศ.ดร. 
อรัญ หาญสืบสาย หัวหนา
ภาควิชาวิทยาศาสตรการพิมพ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปนตน 
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อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

7 เผยแพรแผนการบริหารความ
เสี่ยงของสํานักพิมพฯ ใหเปนที่
แพรหลายในบอรดประชา- 
สัมพันธของสํานักพิมพฯ เพ่ือให
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
รับทราบและรวมมือในการ
ปองกันและลดความเสี่ยงทีอ่าจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

สํานักพิมพฯ ไดมีการเผยแพร
แผนการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักพิมพฯ ใหบุคลากรภายใน
รับทราบผานทางการประชมุ 

เพ่ิมแผนการบริหารความ
เสี่ยงของสํานักพิมพฯ ใน
บอรดประชาสัมพันธทั้ง 2 
วิทยาเขต 

8 ควรแตงตั้งผูรับผิดชอบในการ
ติดตามการพฒันาตัวบงชี้ เพ่ือ
การประเมินปญหาอุปสรรคและ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุง
แผนไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ 

มีการมอบหมายให หน.บก. เปน
ผูรับผิดชอบในการติดตามการ
พัฒนาตัวบงชี ้

ทําใหการพัฒนาตัวบงชี้และ
การปรับปรุงแผนเปนไปอยาง
เหมาะสมและสามารถปฏิบตัิ
ได 

10 ประเมินความตองการพัฒนา
ทักษะของบุคลากร (Training 
Need) เปนประจําทุกป 

สํานักพิมพฯ ไดจัดใหมีการสํารวจ
ความตองการพัฒนาทักษะของ
บุคลากร (Training Need) เปน
ประจําทุกป โดยในป 2553 พบวา 
หัวขอที่บคุลากรตองการไดรับการ
พัฒนามากที่สุด คือ การใช
โปรแกรม MS Words 2007 

สํานักพิมพฯ ไดมีการจัด
อบรมการใชโปรแกรม MS 
Words 2007 แกบุคลากร 
(อาจารย-เจาหนาที่)       
เม่ือวันที่ 27 เม.ย. 2554 

11 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับอยางเปนระบบ 

มีการกําหนดใหตองมีการจัดอบรม
บุคลากรทุกระดับอยางนอย 1 
ครั้ง/ป  

ยังไมมีการจัดทําแผน
แผนพัฒนาบุคลากรเปนลาย
ลักษณอักษร  เน่ืองจากรอ
ความชัดเจนของแผนพัฒนา
ศักยภาพของฝายบุคลากร  
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องคประกอบที่ 8 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ 

ผลการประเมนิ 

1 สํานักพิมพฯ จะมีการปรับปรุง
ระบบการบรหิารการเงินตาม
ขอเสนอแนะของแผนก
ตรวจสอบกิจการ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ มีความถูกตอง 
และโปรงใสมากขึ้น 

สํานักพิมพฯ มีการปรับปรงุระบบ
การบริหารการเงินตามขอเสนอ- 
แนะของแผนกตรวจสอบกจิการ 
เชน การแยกบัญชีฝากเงินสดยอย 
เปนตน  

การใชจายของสํานักพิมพฯ
เกิดความโปรงใสมากขึ้น  

 
องคประกอบที่ 9 
 

อันดับ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ ผลการประเมนิ 

1 จัดใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน
ดานการประกันคุณภาพ
ภายนอกหนวยงาน หรือ
รวมงาน BUQA Day เปนตน 

มีการนําไปรวมงาน BUQA Day 
และใหกรรมการประกันคุณภาพ
ของหนวยงานไดเขารับการอบรม
ตางๆ ที่สปศ. จัดใหอยาง
สมํ่าเสมอ 

กรรมการประกันคุณภาพของ
หนวยงานไดเพ่ิมพูนความรู
ความเขาใจเกีย่วกับการ
ประกันคุณภาพ 

2 รวบรวมเอกสารตางๆ ที่เปน
นวัตกรรมของสํานักพิมพฯ ขึ้น
เผยแพรในเวบ็ไซต 

ดําเนินการรวบรวมเอกสารตางๆ 
ที่เปนนวตักรรมของสํานักพิมพฯ 
ขึ้นเผยแพรในเว็บไซต 

มีการนําเอกสาร บอกกลาว
เลาเรื่องไทย  Knowledge in 
the Toilet  และ KM หัวขอ
ตางๆ มาเผยแพรไวใน 
เว็บไซตของสาํนักพิมพฯ 
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1.10 สรุปผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับหนวยงานและ
สถาบันปการศึกษา 2552 

 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหนวยงาน 
 
อันดับ
ที่ 

ขอเสนอแนะจากคณะ
กรรมการฯ  

การปรับปรุงและพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะ ผลการประเมนิ 

ไมมี -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน 
 
อันดับ
ที่ 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  
การปรับปรุงและพัฒนาตาม

ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมนิ 

องคประกอบที่ 1 
1 ควรมีการสรางความเขาใจอยาง

ถองแทของเปาประสงคการเปน 
"มหาวิทยาลัยสรางสรรค 
(Creative University)"
โดยเฉพาะผูบริหารระดับคณะ 
และสํานักฯ 

ผอ.สนพ. ไดมีการถายทอดและ
สรางความเขาใจเกี่ยวกบั
เปาประสงคการเปน 
"มหาวิทยาลัยสรางสรรค 
(Creative University)" ใหแก
บุคลากรในหนวยงานในการ
ประชุมของสํานักพิมพฯ 

บุคลากรในสํานักพิมพฯ
รับทราบเปาประสงคการเปน 
"มหาวิทยาลัยสรางสรรค 
(Creative University)" และมี
ความเขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน 

องคประกอบที่ 7 
1 ควรนําผลการประเมินความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับมาใชเปน   
แนวทางการบริหาร  

สํานักพิมพฯ ใหความสําคญัและ
นําผลการประเมิมความพึงพอใจ
ของบุคลากร รวมถึงนักศึกษามา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการทํางาน  
โดยมีการสํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการของสํานักพิมพฯ 
เปนประจําทุกป  เพ่ือนําผล
ประเมินที่ไดมาใชพัฒนาคณุภาพ
ในการใหบริการ 

มีการสํารวจความพึงพอใจใน
การใหบรกิารของสํานกัพิมพฯ 
รวมทั้งมีการสรุปผลการ
ประเมินนําเสนอผอ.สนพ. 
เพ่ือนําใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผน      
กลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในปถัดไป 
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สวนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

ของสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 
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ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปการศึกษา 2553 

 
2.1 องคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินและเกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพภายในจํานวน 7 
องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553  
 
1. ตัวบงชี้บังคับทําทกุหนวยงาน จํานวน 10 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

องคประกอบ ตัวบงชี ้
ชนิดของ 
ตัวบงชี้ 
สกอ. 

ชนิดของ 
ตัวบงชี้ 
สมศ. 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

ตัวบงชี้บงัคบัทําทุกหนวยงาน    
1. ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

1.2 กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงาน (ทุกหนวยงาน) กระบวนการ  1+0 

7. การบริหารและการจัดการ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ (ทุกหนวยงาน) กระบวนการ  3+1 
7.4 การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู (ทุกหนวยงาน) กระบวนการ   
7.6 ระบบบริหารความเสี่ยง (ทุกหนวยงาน) กระบวนการ   
7.9 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน (ทุกหนวยงาน)  ผลลัพธ  
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1. ตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน จํานวน 10 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน (ตอ) 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
ชนิดของ 
ตัวบงชี้ 
สกอ. 

ชนิดของ 
ตัวบงชี้ 
สมศ. 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

8. การเงินและงบประมาณ 8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระดับหนวยงาน (ทุกหนวยงาน) กระบวนการ  1+0 
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน (ทุก
หนวยงาน) 

กระบวนการ  1+1 

9.3 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน (ทุกหนวยงาน)   ผลลัพธ  
10. อัตลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน (ทุกหนวยงาน)  

 ผลลัพธ 1+1 

10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนนุดานความคดิ
สรางสรรค จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล (ทุก
หนวยงาน)  

ผลลัพธ   

รวม   10 
 
2. ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้  แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
ชนิดของ 
ตัวบงชี้ 
สกอ. 

ชนิดของ 
ตัวบงชี้ 
สมศ. 

จํานวน 
ตัวบงชี ้

2. การเรียนการสอน 2.8 การจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษาและคณาจารย กระบวนการ  1 
รวม   1 
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3. ตัวบงชี้ทีห่นวยงานสรางขึ้นเอง จาํนวน 3 ตัวบงชี้ แตละตัวบงชี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ชนิดของ 
ตัวบงชี้ สนพ. จํานวนตวับงชี ้

ตัวบงชีท้ี่ สนพ.1 การนําศิลปวฒันธรรมมาบูรณาการเขากับการปฏิบตัิงาน กระบวนการ 1 
ตัวบงชีท้ี่ สนพ.2 สรุปผลการดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ 1 
ตัวบงชีท้ี่ สนพ.3 มีระบบและกลไกการจัดความรู (KM) ทีม่ีประสิทธิภาพ ผลลัพธ 1 

รวม  3 
 
 
2.2 เกณฑการตัดสินในการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ 

ผลการประเมิน 
เปนคาคะแนน 0 - 5 กําหนดเปนทศนิยมสองตําแหนงโดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม และในกรณีที่ไมมีผลการดําเนินการใหได  

0 คะแนน และมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรงุ 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การดําเนนิงานระดับดี 
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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2.3 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 
 

ตัวบงชี้บงัคบัทําทุกหนวยงาน 
 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชีท้ี ่1.2 กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงาน 
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน และไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหาร
สถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรอืปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2 (พ.ศ. 
2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) 

สํานักพิมพฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผน  
กลยุทธของสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551-2554) ดวยการประชุมวางแผน
กลยุทธของหนวยงานเพื่อการมีสวนรวมของบุคลากร
ในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สถาบันในการประชุมของสายงาน นอกจากนี้ ยงัมีการ
เปดโอกาสใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการ
แสดงความคดิเห็นที่มีตอมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อ
สะทอนภาพรวมในดานการเปนมหาวิทยาลัยที่นา
ตื่นเตนและสรางสรรค ดานความเปนเลิศทางวิชาการ 
และดานการปลูกฝงจิตวิญญาณของผูประกอบการเพื่อ
พรอมรับความทาทายในอนาคตของภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟก ทั้งนี้ เพื่อนําผลที่ไดไปประกอบการพิจารณา
แผนกลยุทธของสถาบันรวมทั้งแผนของสํานักพิมพฯ 
ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
 

เอกสารหมายเลข 1.2.1  แผนกลยุทธพัฒนา
คุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556 
http://qa.bu.ac.th/download/strategic-
corporate-planning-office/BU_PLAN2552-
2556.pdf 

เอกสารหมายเลข 1.2.2  แผนกลยุทธสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 
(Action Plan) 

เอกสารหมายเลข 1.2.3  รายงานการประชุมเพื่อ
วิเคราะหความสอดคลองและจัดทําแผนกลยุทธ
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ ป
การศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 1.2.4  รายงานผลสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีตอ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ทีม Survey (ภายใต
โครงการ BU 2013) (ดูไดที่สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
หนวยงานไปสูบุคลากรภายใน
หนวยงาน 

มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสู
บุคลากรภายในหนวยงาน โดยผานการประชุม
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เอกสารหมายเลข 1.2.5  แฟมรายงานการประชุม
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที ่
1/2554) 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบตัิการประจําปตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานซึ่ง
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
วิชาและสถาบนั 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงาน
ประจําปตามภารกิจหลักของหนวยงานซึ่งสนับสนุน 
การดําเนินงานของคณะวิชาและสถาบัน  

เอกสารหมายเลข 1.2.2  แผนกลยุทธสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 
(Action Plan) 

เอกสารหมายเลข 1.2.6  แผนการปฏิบัตงิาน
ประจําปการศกึษา 2553 สาํนักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 

 4 มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําป และคา
เปาหมายของแตละตวับงชี ้เพื่อ
วัดความสําเรจ็ของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยทุธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และ 
คาเปาหมายของแตละตวับงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป จํานวน 19 ตวับงชี้ 

เอกสารหมายเลข 1.2.2  แผนกลยุทธสํานกัพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 
(Action Plan) 

 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปครบทุกภารกิจของ
หนวยงาน 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
การศึกษา 2553 ครบทุกภารกิจของหนวยงาน 
(100%) 

เอกสารหมายเลข 1.2.7  รายงานการประชุม
ผูบริหารสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
(ครั้งที่ 2/2554) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 6 มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตวับงชี้ของแผนปฏิบัตกิาร
ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหาร
สถาบันเพื่อพิจารณา 

สํานักพิมพฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
ในการประชุมอาจารยสํานักพิมพฯ และรายงานผลตอ
ผูบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาในการประชุม
ผูอํานวยการสายบริหาร 

เอกสารหมายเลข 1.2.8  รายงานการประชุม    
สายบริหาร (ครั้งที่ 7/2553) 

เอกสารหมายเลข 1.2.9  รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสายบริหาร (ครั้งที่ 3/2554) 

เอกสารหมายเลข 1.2.10  แฟมรายงานการ
ประชุมอาจารยสํานักพิมพฯ (ครั้งที่ 6/2553 
และครั้งที่ 1/2554) 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตวับงชี้ของแผนกลยุทธ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารสถาบัน
เพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ       
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการประชุม
อาจารยสํานักพิมพฯ และรายงานผลตอในการประชุม
ผูอํานวยการสายบริหาร 

เอกสารหมายเลข 1.2.8  รายงานการประชุม    
สายบริหาร (ครั้งที่ 7/2553) 

เอกสารหมายเลข 1.2.9  รายงานการประชุม
ผูอํานวยการสายบริหาร (ครั้งที่ 3/2554) 

เอกสารหมายเลข 1.2.10  รายงานการประชุม
อาจารยสํานักพิมพฯ (ครั้งที่ 6/2553 และ  
ครั้งที่ 1/2554) 

 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
ผูบริหารสถาบันไปปรับปรงุ     
กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของ
ผูบริหารสถาบันในระดับหนวยงาน ไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธและแผนปฏบิัตงิานประจําป 

เอกสารหมายเลข 1.2.11  รายงานการประชุม
ผูบริหารสํานักพิมพฯ (ครั้งที่ 9/53) 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

8 ขอ 8 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการทบทวนแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันอยางตอเนื่อง และใหบุคลากรมีสวนรวมเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนกลยุทธตามตัวบงชี ้
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 ควรถายทอดแผนกลยุทธไปยังบุคลากรทุกระดับ (อาจารย เจาหนาที่ และพนักงาน) 
 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มีการนําแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2552-2556 มาทบทวนและเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวน
รวมในการเสนอความคิดในการปรับปรุงแผนกลยุทธสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Action Plan) ใหสอดคลองและครอบคลุมทั้ง 6 ดาน 
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องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชีท้ี ่7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 ผูบริหารมีวิสยัทัศนและกําหนด
ทิศทาง การดาํเนินงานที่
สอดคลองกับสถาบัน 

ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มีบทบาทสําคญัและมีสวน
รวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบาย
ของหนวยงาน ในดานตางๆ ดังนี้ 
- จัดทําและปรับปรุงแผนกลยุทธหนวยงาน ประจําป
การศึกษา 2553 
- จัดทําและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานหนวยงาน 
ประจําปการศกึษา 2553 
- จัดทํางบประมาณหนวยงาน ประจําปการศึกษา 
2553 

เอกสารหมายเลข 7.2.1  งบประมาณของ
สํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2553 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1  แผนกลยุทธ
พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลยั ปการศึกษา 
2552-2556 
http://qa.bu.ac.th/buqa/download/strategic-
corporate-planning-office/BU_PLAN2552-
2556.pdf 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2  แผนกลยุทธ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2553 (Action Plan) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5  แฟมรายงาน
การประชุมของสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (ครั้งที่ 1/2553 ครัง้ที่ 2/2553       
และครั้งที่ 1/2554) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.6  แผนปฏิบัติงาน
ประจําปการศกึษา 2553 ของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 ผูบริหารสามารถถายทอด
วิสัยทศันและทิศทางการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรทกุ
ระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยทุธ มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนา
หนวยงานและสถาบัน 

1. ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ สามารถถายทอด
วิสัยทศัน  ทิศทางการดําเนินงานและแผน      
กลยุทธไปยังบุคลากรทุกระดับผานที่ประชุม
หนวยงาน 
2. ผูบริหารของสํานักพิมพฯ ใชขอมูลสารสนเทศ
ในการปฏิบตังิานและพัฒนาหนวยงาน เชน 
ฐานขอมูล MyBU, โปรแกรม MEIS Menu, 
URSA for Undergraduate Faculty 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) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5  แฟมรายงานการประชุม
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที ่1/2554) 

 3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผล
การดําเนินงานของหนวยงาน
ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

1. ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ กํากับและตดิตาม
ผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย เพื่อทบทวน
เปาหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธ
ของหนวยงานในที่ประชุมหนวยงาน และที่
ประชุมสายบริหาร 
2. ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ประเมินผลการ
ดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายของ
แผนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2553 ปละ 2 ครั้ง 
คือ เดือนพฤศจิกายน 2553 และ เมษายน 2554 
เพื่อทบทวนเปาหมายและปรับแผนปฏบิัติงาน
หรือแผนกลยุทธ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1  แผนกลยุทธพัฒนา
คุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2552-2556 
http://qa.bu.ac.th/download/strategic-corporate-
planning-office/BU_PLAN2552-2556.pdf 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2  แผนกลยุทธสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 (Action Plan) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8  รายงานการประชมุ  
สายบริหาร (ครั้งที่ 7/2553) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.9  รายงานการประชมุ
ผูอํานวยการสายบริหาร (ครั้งที่ 3/2554) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบคุลากรตามความ
เหมาะสม 

ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ รับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากคณาจารยและบุคลากรผานทาง     
e-Mail และการประชุมหนวยงานและนําขอมูลดังกลาว
มาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เชน 
เปลี่ยนเครื่องถายเอกสารทีอ่าคาร 3 ใหเปนเครื่องที่มี
ความเร็วสูงขึน้ เพื่อตอบสนองความตองการของ
คณาจารยคณะบริหารธุรกิจ เปนตน 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10  แฟมรายงาน
การประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (ครั้งที่ 6/2553) 

 5 ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให
สามารถทํางานบรรลวุัตถปุระสงค
ของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

มีการถายทอดความรูใหแกคณาจารยและบุคลากรใน
หนวยงาน โดยการแลกเปลีย่นความรู และถายทอด
ประสบการณรวมกันระหวางอาจารย ในหัวขอตางๆ 
เชน การใชโปรแกรม LayoutFix และการจัดอบรมใน
หัวขอตางๆ เชน Microsoft Word 2007 นอกจากนี้
ผูบริหารหนวยงานยังสนับสนุนใหบุคลากรใหมเขารับ
การอบรมบุคลากรใหม ที่จัดเปนประจําทกุปการศึกษา 
ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดยฝายบุคลากร รวมทั้งมีคูมือการ
ปฏิบัติงานของอาจารยและเจาหนาที่เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานทีถู่กตอง 

เอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2553 (หนา 8) 

เอกสารหมายเลข 7.2.6  คูมือวิธีปฏิบตัิงานป
การศึกษา 2553 (ปรับปรุง) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5  แฟมรายงาน
การประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
(ครั้งที่ 1/2554) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 6 ผูบริหารบริหารงานดวย 
หลักธรรมาภบิาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของหนวยงานและ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูบริหารบริหารงานดวยหลกัธรรมาภิบาล ดังตอไปนี้ 
1) หลักประสทิธิผล (Effectiveness)  
     ผูบริหารหนวยงานบรหิารงานบรรลตุามเปาหมาย
ของแผนปฏิบตัิการและแผนกลยุทธตามที่กําหนดไว 
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตัิงานและนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานในป
ตอไป 
2) หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) 
     การบริหารงานที่ใชทรพัยากรดานตนทุน แรงงาน 
และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบสนอง    
ความตองการของนักศึกษา คณาจารย และผูใช
บัณฑิต 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
     ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหมีการบริการในดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกจิของหนวยงาน ตามความ
ตองการของนักศึกษา คณาจารย และผูใชบัณฑิต
รวมทั้ง ตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาที่
กําหนด เชน การชําระเงินผานบัตรนักศกึษา การเพิ่ม
เครื่อง Easy Print ที่วิทยาเขตรังสติ เปนตน 

เอกสารหมายเลข 7.2.7  เวบ็บอรดบุคลากร  
Faculty Application 

เอกสารหมายเลข 7.2.8  ประกาศมหาวทิยาลัย
กรุงเทพ ที่ 48/2554 เรื่อง หลักเกณฑการ
เลือกตั้งตวัแทนในการประเมินผลงานประจําป
ของอาจารยและเจาหนาที ่

เอกสารหมายเลข 7.2.9  เกณฑการประเมินผลงาน
ของอาจารยและเจาหนาที่ ประจําปการศกึษา 
2553 (ดูหลักฐานไดที่ฝายบุคลากร) 

เอกสารหมายเลข 7.2.10  การสัมภาษณ ผอ.สนพ. 
เอกสารหมายเลข 7.2.11  โปรแกรม BU Pre-Paid 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.8 รายงานการ

ประชุมสายบริหาร (ครั้งที่ 7/2553) 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.9 รายงานการ

ประชุมผูอํานวยการสายบรหิาร ปการศึกษา 
2553 (ครั้งที่ 3/2554) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 6 ผูบริหารบริหารงานดวย 
หลักธรรมาภบิาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของหนวยงานและ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(ตอ) 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
    - ผูบริหารหนวยงานแสดงความรับผดิชอบในการ
ปฏิบัตติามหนาที่และเปาหมายที่กําหนดไวตามความ
คาดหวังของบุคลากร ผูใชบัณฑิตและนกัศึกษา 
    - สํานักพิมพฯ มีโครงการที่รับผิดชอบตอสังคม
อยางตอเนื่อง เชน การใชกระดาษ 2 หนา เปนตน 
5) หลักความโปรงใส (Transparency) 
    - ผูอํานวยการและหัวหนาแผนกมีการปฏิบัติงาน
ดวยระบบบรหิารจัดการทางการเงินและงบประมาณที่
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
6) หลักการมีสวนรวม (Participation) 
    - ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นผานชองทางตางๆ ไดแก การประชุมหนวยงาน 
การรับฟงความคิดเห็นของคณาจารยผานระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสและการรับฟงความคิดเห็นของ
นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสยี และประชาชนผาน
เว็บไซตของสาํนักพิมพ – สายตรง ผอ.สนพ. และมี
การพิจารณาหลักเกณฑในการพิจารณาประเมินผล
งานของอาจารยประจําปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 7.2.12  เว็บบอรดแสดงความเห็น
ของนักศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน
ทั่วไป http://forums.bu.ac.th 

เอกสารหมายเลข 7.2.13  ตัวอยาง e-Mail ขอรับ
บริจาคกระดาษรียูส 

เอกสารหมายเลข 7.2.14  เอกสารสายตรง
ผูอํานวยการ 

เอกสารหมายเลข 7.2.15  ขอบังคับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล
พุทธศักราช 2550 http://personnel 
office.bu.ac.th/page.htm 

เอกสารหมายเลข 7.2.16  สวัสดิการบุคลากรของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เอกสารหมายเลข 7.2.17  ประกาศ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2  แผนกลยุทธ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2553 (Action Plan) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 6 ผูบริหารบริหารงานดวย 
หลักธรรมาภบิาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของหนวยงานและ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(ตอ) 

    - ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหคณาจารยและ
บุคลากรจัดทาํแผนปฏิบัติงานประจําป การนําเสนอ
งบประมาณและแนวทางการพัฒนาหนวยงาน โดย
ผานทางการประชุมหนวยงาน สําหรับการประเมินผล
งานประจําปของบุคลากร จะเปนการประเมินผลงาน
แบบสองทาง คือประเมินโดยผูบริหารหนวยงานและ
ประเมินโดยตวัแทนที่ไดรับการคัดเลือกจากคณาจารย
และบุคลากร 
    - บุคลากรของสํานักพิมพฯ ไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานของสํานักพิมพฯ อยางสม่ําเสมอ 
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
    - ผูอํานวยการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหแก 
หัวหนาแผนกในการดูแลการดําเนินงาน และดําเนิน
โครงการของหนวยงาน รวมทั้งมอบหมายงานอื่นๆ 
ตามความเหมาะสมในที่ประชุมหนวยงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการชุดตางๆ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5  แฟมรายงาน
การประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
(ครั้งที่ 1/2554) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.6  แผนการ
ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2553 สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year Plan) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10  แฟมรายงาน
การประชุมอาจารยสํานักพิมพฯ ประจําป
การศึกษา 2553 (ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามและ
ประเมินแผนการดําเนินงานประจําป) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 6 ผูบริหารบริหารงานดวย 
หลักธรรมาภบิาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของหนวยงานและ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(ตอ) 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
    - ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัตติาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารบุคลากร พ.ศ. 
2550 และเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับสิทธิและ
สวัสดิการตางๆ ตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
    - สํานักพิมพฯ มีกฎระเบียบทีย่ึดเปนแนวทาง
ปฏิบัตทิี่ตรงกนั เชน การงดบุคลากรที่มีบตุรรับ
ทุนการศึกษาเขาปฏิบตัิงานในหองขอสอบ 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) 
     บุคลากรในหนวยงานไดรับการปฏิบตัิและไดรับ
บริการในดานตางๆ อยางเทาเทียมกัน โดยยึดหลัก
ความเสมอภาคภายใตปจจัยและบรบิททีเ่หมาะสม 
เชน การมอบหมายงานในหนวยงานหรือการให
สวัสดิการของสํานักพิมพฯ เปนตน 
10) หลักมุงเนนฉันทามต ิ(Consensus Oriented) 
     มีการหาขอตกลงรวมกนัภายในหนวยงาน โดย
เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นผานทีป่ระชุม
หนวยงานและการสํารวจเรื่องการบริการจัดการอยางมี
ธรรมาธิบาลของผูบริหารสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

เอกสารหมายเลข 7.2.15  ขอบังคับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพวาดวยการบริหารงานบุคคล
พุทธศักราช 2550 http://personnel 
office.bu.ac.th/page.htm 

เอกสารหมายเลข 7.2.18  สรุปผลสํารวจบุคลากร
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2553 (ครั้งที่ 1) เรื่อง การบริหาร
จัดการอยางมีธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 7 ผูบริหารนําผลการประเมินของ
สถาบันไปปรบัปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

ผูบริหารหนวยงานนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับสถาบัน ป
การศึกษา 2552 เชน ควรนาํผลการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับมาใชเปน
แนวทางการบริหาร เปนตน โดยมีการสํารวจความพึง
พอใจในการใหบริการของสํานักพิมพฯ และสรุปผลมา
ใชปรับปรุงการบริหารงานและการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมี
คณะกรรมการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหประเมินผลการ
บริหารงานหนวยงานทุกระดับทุกสายงาน เพื่อนําผล
มาปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

เอกสารหมายเลข 7.2.19  ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน      
ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2552 

เอกสารหมายเลข 7.2.20  คําสั่งมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่ 2/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารงาน
หนวยงานทุกระดับและทุกสายงาน 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
7 ขอ 7 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
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จุดแข็ง 
 หนวยงานมีผูบริหารสํานักพิมพฯ ซึ่งติดตามดูแลบุคลากรสํานักพิมพอยางใกลชิด และใหความเสมอภาคโดยเนนการกระจายอํานาจ 
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
1.  ผูบริหารสํานักพิมพฯ ชี้แจงวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหบุคลากรทุกระดับในหนวยงานเขาใจและนําไปปฏบิตัิได 
2.  ในปตอไปควรมีการเพิ่มหัวขอในการสาํรวจเรื่องธรรมาภิบาลใหครบ10 ดาน 
 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มีการสํารวจบุคลากรทุกระดับ เรื่องการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล ซึ่งทําใหทราบถึงทัศนคติตอผูบริหารและแนวทางแกไข โดย
ตั้งกรรมการผูรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ยังมีชองทางการสื่อสารหลายชองทาง ทั้งสายตรงถึงผูอํานวยการ ทางอีเมล ระเบียบวาระอื่นๆ ในการประชุม
อาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และการประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนตน 
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ตัวบงชีท้ี ่7.4  การพัฒนาหนวยงานสูสถาบันเรียนรู 
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน 

การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สํานักพิมพฯ มีการดําเนินงานตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. วิเคราะหกจิกรรมและโครงการดานการจัดการ
ความรูที่สนบัสนุนแผนกลยทุธของหนวยงานซึ่ง
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ดาน 
2. กําหนดเปาหมายของกิจกรรมและโครงการดานการ
จัดการความรูที่สนับสนุนกลยุทธของหนวยงาน โดย
แบงออกเปน 3 ระดับ คือ สนับสนุนระดับต่ํา 
ระดับกลาง และระดับสูง 
3. จัดทําแผนที่การจัดการความรู (Knowledge Map) 
ของหนวยงาน โดยพิจารณาจากความรูหลักของ
หนวยงาน (Core Knowledge) 
นอกจากนี้ บุคลากรในสํานกัพิมพฯ ไดรวมกันจัดทํา
แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2553 ที่มีความ
สอดคลองและสนับสนุนแผนการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 7.4.1  แผนการจัดการความรู 
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา      
2550 - 2555 

เอกสารหมายเลข 7.4.2  แผนการจัดการความรูของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2550 - 2555 

เอกสารหมายเลข 7.4.3  Form-01 Strategic 
Alignment Matrix 

เอกสารหมายเลข 7.4.4  Form-02 แผนที่การ
จัดการความรู (Knowledge Map) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1  แผนกลยุทธ
พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลยั ปการศึกษา   
2552 – 2556 
http://qa.bu.ac.th/download/strategic-
corporate-planning-office/BU_PLAN2552-
2556.pdf 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2  แผนกลยุทธ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2553 (Action Plan) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่
จะพัฒนาความรู  และทักษะดาน   
การปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

บุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนดําเนินการกรอก
ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลประเด็นองคความรู 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประเด็นที่บุคลากร
สนใจผานไฟลอิเล็กทรอนกิส ซึ่งสงผลใหหนวยงานได
ขอมูลทักษะความรูและผูเชีย่วชาญในแตละประเด็น
องคความรู  

เอกสารหมายเลข 7.4.2  แผนการจัดการความรูของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2550 - 2555 

เอกสารหมายเลข 7.4.5  Employee Profile Form 

 3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัตทิี่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

บุคลากรของสํานักพิมพฯ ดําเนินการกรอกขอมูลผาน
แบบสอบถาม เรื่อง การวิเคราะหเครือขายทางสังคม 
ที่พัฒนาโดยสถาบัน IKI-SEA โดยแตละคนระบุชื่อ
บุคลากรผูเปนที่พึ่งพาในดานขอมูลและความรูแกผูอื่น 
จากนั้น สถาบัน IKI-SEA ไดดําเนินการจัดทําการ
วิเคราะหเครือขายทางสังคม (A Social Network 
Analysis: SNA) เพื่อใหองคกรไดแหลงความรูที่สําคญั 
และนํามาใชในการกําหนดผูที่เปนแหลงความรูของ
หนวยงานดานพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ปฏิบัติงาน  

เอกสารหมายเลข 7.4.6  แบบสอบถามการวิเคราะห
เครือขายทางสังคม 

เอกสารหมายเลข 7.4.7  การวิเคราะหเครือขาย 
ทางสังคม (Social Network Analysis: SNA) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มี
อยูในตัวบุคคลและแหลงเรยีนรู
อื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit 
knowledge) 

สํานักพิมพฯ ไดทบทวนภารกิจหลังปฏิบตัิงาน หรือ 
AAR (After-Action Review) โดยไดเลือกกิจกรรม/
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
มาดําเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน และบันทึก
สิ่งที่ไดเรียนรูจากโครงการ เพื่อการจัดเปนแนวปฏิบตัิ
ที่ดีและจัดเกบ็อยางเปนระบบ 

เอกสารหมายเลข 7.4.8  การทบทวนภารกิจหลัง
ปฏิบัติงาน (After-Action Review) : AAR ของ
สํานักพิมพฯ 

 5 มีการนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือ 
ปการศึกษาทีผ่านมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit 
knowledge) และจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) ที่เปนแนว
ปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจรงิ 

มีการนําความรูที่เปนแนวปฏิบัตทิี่ดีที่ไดจากการบันทึก
สิ่งที่เรียนรูในการทบทวนภารกิจหลังปฏิบัติงาน หรือ 
AAR (After-Action Review) มาปรับใชในการ
ปฏิบตัิงานจรงิ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนเชิงประจักษดาน
การแบงกลุมการศึกษาดูงานตาม Fuction งาน     
เปนตน 

เอกสารหมายเลข 7.4.8  การทบทวนภารกิจหลัง
ปฏิบัติงาน (After-Action Review) : AAR   
ของสํานักพิมพฯ 

เอกสารหมายเลข 7.4.9  ประเด็นความรูที่เปน     
แนวปฏิบตัิทีด่ีของสํานักพิมพฯ 

 
 



 

43 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู 
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 สงเสริมใหบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานมาถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู และเผยแพรประเด็นความรูที่ได 
 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 มีการติดตามผลความสําเร็จของการจัดการความรูโดยสอดแทรกในวาระการประชุมอาจารยของสํานักพิมพฯ 
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ตัวบงชีท้ี ่7.6  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสีย่ง 
โดยมีผูบริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลัก
ของหนวยงานรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สํานักพิมพฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับหนวยงานเพื่อรวมกันทําหนาที่กําหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบดูแลกลไก
การบริหารความเสี่ยงใหสามารถสนับสนนุการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานได เพื่อทํา
หนาที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับหนวยงาน 

เอกสารหมายเลข 7.6.1  คูมือระบบการบริหาร  
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลยักรุงเทพ        
(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2552) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.17  ประกาศ เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มีการวิเคราะหและระบคุวามเสี่ยง และ
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 
ดาน ตามบรบิทของหนวยงานจาก
ตัวอยางตอไปนี้ 
     - ความเสีย่งดานทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
     - ความเสีย่งดานยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธของสถาบัน 
     - ความเสีย่งดานนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบงัคับ 
     - ความเสีย่งดานการปฏิบัติงาน เชน 
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลกัสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพฯ ได
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงาน ในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงดานทรัพยากร 
- การเงิน งบประมาณ ไดแก การตั้งงบประมาณสําหรับ
การซอมแซมและจัดซื้ออุปกรณอะไหล 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ลดการสูญหายของ
ไฟลตนฉบับโดยการตรวจสอบ Hard disk เปนประจํา 

- อาคารสถานที่ ความชื้นของอาคาร เชน การเปดพัดลม
ดูดอากาศ และไฟแสงสวางทุกวันทําการฯ 

2. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบงคบั 
ไดแก ลดโอกาสละเมิดในการผลิตสิ่งพิมพ โดยการเสนอ
ใหฝายบุคลากรนําเรื่องกฎหมายลิขสิทธิบ์รรจุเขาในการ
อบรมอาจารยใหม และการอบรมการวิจัยหรือผลิตผลงาน
ทางวิชาการ และเผยแพรเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ใหอาจารย
รับทราบทุกปการศึกษาผานทาง e-Mail 

เอกสารหมายเลข 7.6.1  คูมือระบบการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เอกสารหมายเลข 7.6.2  แผนการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และการวางระบบควบคุมภายใน 
(ฉบับแกไข) สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 
2553 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 
 

     - ความเสีย่งดานบุคลากรและ
ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบคุลากร 
     - ความเสีย่งจากเหตุการณ
ภายนอก 

3. ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาลไดแก 
- มีบุคลากรดานการประสานงานการตลาดเพียงพอกับ
การปฏิบัติงาน 

- มีบุคลากรดานการพิมพงานเพียงพอ โดยขอบุคลากร
จากบุคลากรอื่นมาปฏิบัติงานชั่วคราวหรอืเพิ่มจํานวน
บุคลากร 

- มีบุคลากรเกษียณพรอมกัน โดยใหมีการถายทอด
ความรูใหกับบุคลากรในหนวยงานกอนเกษียณอายุ
และจัดทําสรปุวิธีการปฏิบตัิงาน 

 

 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

สํานักพิมพฯ กําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้งใน
ดานของโอกาสและผลกระทบ โดยพิจารณาจากความถี่ที่
เคยเกิดเหตุการณเสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะ
เกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลที่เคย
รวบรวม รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบนั และประเมินจากความ
รุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น  นอกจากนั้น 
สํานักพิมพฯ ไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคูมือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เอกสารหมายเลข 7.6.1  คูมือระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลยักรุงเทพ   
(ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2552) 

เอกสารหมายเลข 7.6.2  แผนการดําเนินงาน     
การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน (ฉบับแกไข) สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ
ดําเนินการตามแผน 

1. สํานักพิมพฯ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ 
ความเสี่ยงสูง 
2. สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยง  
ดังตอไปนี้คือ ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน  
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) และดําเนินการตามแผนดังกลาว 

เอกสารหมายเลข 7.6.2 แผนการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการวางแผนควบคมุ
ภายใน (ฉบับแกไข) สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพปการศกึษา 2553 

 5 มีการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผน และ
รายงานตอผูบริหารสถาบันเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครัง้ 

สํานักพิมพฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและขอเสนอแนะในการปรับปรงุแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีการติดตามการดําเนินงานและจัดทํา
รายงานนําเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัยตามสาย
งาน 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5  แฟมรายงาน
การประชุมของสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (ครั้งที่ 2/2553 และครั้งที่ 1/2554) 
(เอกสารแนบ) 

 6 มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากผูบริหารสถาบันไป
ใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

สํานักพิมพฯ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก
ผูบริหารสถาบันไปใชในการปรับแผนบริหารความ
เสี่ยง ปการศึกษา 2554  

เอกสารหมายเลข 7.6.2 แผนการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการวางแผนควบคมุ
ภายใน (ฉบับแกไข) สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ปการศึกษา 2553 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5  แฟมรายงาน
การประชุมของสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (ครั้งที่ 2/2553 และครั้งที่ 1/2554) 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในยอยางตอเนื่อง 
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพใหเหมาะสมตามสถานการณ
อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังปรับปรุงรปูแบบใหเปนไปตามคูมือระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2552) 
 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มีการใหความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรทุกระดับโดยสอดแทรกไวในการประชุมตางๆ 
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ตัวบงชีท้ี ่7.9  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน 
ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 

 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
  ปการศึกษา 2553 สํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ มีผูบริหารหนวยงานจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ หัวหนาแผนก

บรรณาธิกร หัวหนาผลติและการตลาด มีคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง รายละเอียดดังนี้ 
 

 คาคะแนนการประเมินผลผูบริหาร 

คาเฉลี่ย 5.00 

 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3.51 5.00 5 บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
 เอกสารหมายเลข 7.9.1 คาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง 
 
จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาทําหนาที่ประเมินผูบริหารอยางเปนระบบ โปรงใส และยุติธรรม 
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ควรนําขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ มาใชในการวางแผนกลยุทธ และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ในปการศึกษา 2554 
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องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชีท้ี ่8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระดับหนวยงาน 
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 บุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวม 
ในการจัดทํางบประมาณประจําป 

บุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํา
งบประมาณประจําปของหนวยงาน โดยผูอํานวยการ
สํานักพิมพฯ ไดมอบหมายใหหัวหนาแผนก
ดําเนินการจัดทํางบประมาณของแตละแผนก ซึ่งเริ่ม
จากการสํารวจความตองการใชอุปกรณหรือ
ทรัพยากรที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงาน และนํา
ขอมูลที่ได รวมทั้งขอมูลจากสถิติการใชงบประมาณ
และทรัพยากรในปที่ผานมารวบรวมและประเมิน
สําหรับจัดทํางบประมาณของทั้งสองแผนก เพื่อ
นําเสนอใหผูอํานวยการสํานกัพิมพฯ ผช.บร. และ 
รอง บร. พิจารณาตามลําดับ 

เอกสารหมายเลข 8.2.1  รายงานการประชุม
ผูบริหารสํานักพิมพฯ (ครั้งที่ 10/2553) 

เอกสารหมายเลข 8.2.2  แผนกลยุทธทาง
การเงินสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ป 2553 – 2554 (ครั้งที่ 1) 

เอกสารหมายเลข 8.2.3  ฐานขอมูลการใช
งบประมาณ (สามารถขอดูไดในไฟล 
Server Drive R) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1  
งบประมาณของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา
2553 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ 

สํานักพิมพฯ มีแผนกลยุทธทางการเงิน ปการศึกษา 
2553 - 2554 ที่สอดคลองกับทิศทางการบริหาร
จัดการการเงินของหนวยงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
ประจําปการศกึษา 2553 

เอกสารหมายเลข 8.2.2  แผนกลยุทธทาง
การเงินสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ป 2553 – 2554 (ครั้งที่ 1) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.6  แผนการ
ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2553 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
(Year Plan) 

 3 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบ 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดย
สรุปคาใชจายและแจงใหทุกหนวยงานและฝายการ
คลังรับทราบ  รวมทั้งมีการรายงานทางการเงินของ
สํานักพิมพฯ  ใหผูบริหารลงนามทุกเดือน 

เอกสารหมายเลข 8.2.4  แฟม Profit Center: 
ปริมาณงาน 

เอกสารหมายเลข 8.2.5  รายงานทางการเงิน
ของสํานักพิมพฯ  

 4 ผูบริหารหนวยงานมีการตรวจสอบ 
การใชเงินภายในหนวยงานเพื่อให
เปนไปตามหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย 

ผูบริหารหนวยงานมีการตรวจสอบการใชเงินภายใน
หนวยงาน โดยผูอํานวยการและหัวหนาแผนกจะเปน
ผูติดตามการใชเงินใหเปนไปตามกฎเกณฑ 

เอกสารหมายเลข 8.2.6  รายงานสรุปการใช
จายงบประมาณของสํานักพิมพฯ       
แยกตามหมวดบัญชีของสํานักพิมพฯ 

 5 มีการประเมินผลการใชงบประมาณ
ประจําปของหนวยงานและนําผล
ประเมินมาปรับปรุงในการพจิารณา
งบประมาณปถัดไป 

ผูบริหารหนวยงานติดตามผลการใชเงินทุกโครงการ/
กิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินยอนหลังไปอยางนอย 4 ภาค
การศึกษา ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจใน 
การทํางบประมาณปการศึกษาตอไป 

เอกสารหมายเลข 8.2.7  งบประมาณของ
สํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2554 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.1 
งบประมาณของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา
2553 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
 
จุดแข็ง 
 1. สํานักพิมพมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินอยางเปนระบบที่สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนกลยุทธการพัฒนาหนวยงาน 
 2. สํานักพิมพฯ มีการจัดทํางบประมาณอยางเปนระบบ  โดยอางอิงจากขอมูลของการใชงบประมาณในปที่ผานมา  รวมทั้งยังเปดโอกาสให
บุคลากรภายในสํานักพิมพฯ ไดมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ ทําใหการจัดทํางบประมาณของมีความใกลเคียงกับความเปนจริงและตรงตามความ
ตองการใชงานที่แทจริงของหนวยงาน 
 

 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ ควรนําหัวขอการจัดทํางบประมาณมาบรรจุลงในการประชุมอาจารย-เจาหนาที่ของสํานักพิมพฯ  เพื่อใหบุคลากรของสํานักพิมพฯ มี
โอกาสเสนอความคิดเห็นและไดมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มีโปรแกรมที่จัดทําขึ้นสําหรับบันทึกขอมูลในการเบิกพัสดุและซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ ซึ่งเปนโปรแกรม Excel และมี
ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ทําใหผูบริหารหนวยงานสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
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องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชีท้ี ่9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหนวยงาน 
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 
 
ผลการประเมิน 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับ    
พันธกิจและพฒันาการของ
หนวยงาน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

สํานักพิมพฯ มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มุงสรางวัฒนธรรมคุณภาพ 
โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวม ดังนี้ 
1. มีแผนยุทธศาสตรดานการประกันคุณภาพที่มุง
สงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร และสราง
ความเชื่อมั่นแกสาธารณชน ซึ่งอยูในแผนกลยุทธ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศกึษา 2553 
2. มีแผนปฏิบัติงานในดานประกันคุณภาพของ
หนวยงาน 

เอกสารหมายเลข 9.2.1  ขอบังคับมหาวทิยาลัย
กรุงเทพ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
พุทธศักราช 2548 

เอกสารหมายเลข 9.2.2  แผนปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศกึษา 
2553 ของสํานักพิมพฯ (QA Plan) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการ
ของหนวยงาน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (ตอ) 

3. การประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วา
ดวยการประกนัคุณภาพภายใน พุทธศักราช 2548 
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในทั่วทั้งองคกร 
4. มีคณะกรรมการหลายระดับเพื่อพัฒนาและ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
ไดแก 
     (4.1)  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
     (4.2)  คณะทํางานประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
     (4.3)  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน 
     (4.4)  คณะกรรมการประเมินคุณภายในของ
หนวยงาน 
5. มีสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่
ประสานงาน ใหขอมูลการประกันคุณภาพ และ
สนับสนุนการประกันคณุภาพของทุกหนวยงาน และ
ในระดับสถาบัน รวมถึงการจัดทําคูมือการดําเนินงาน 
เกณฑการประเมิน และรายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินตนเองในระดับ 

เอกสารหมายเลข 9.2.3  คําสั่งมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่ 125/2553 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 9.2.4  คําสั่งมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่ 127/2553  เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน 

เอกสารหมายเลข 9.2.5  คําสั่งมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่ 103/2554  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสายสนบัสนุนวิชาการ 

เอกสารหมายเลข 9.2.6  เว็บไซตสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา  
http://qa.bu.ac.th/buqa/ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2           
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปการศึกษา 2553 (Action Plan) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการ
ของหนวยงาน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (ตอ) 

6. มีเว็บไซตสาํนักประกันคณุภาพการศึกษาเปน
ชองทางสารสนเทศทีใ่ชในการสื่อสารดานความรูและ
กิจกรรมดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

 

 2 มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

สํานักพิมพฯ มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพ  โดยในป
การศึกษา 2553 มีการดําเนินงานในดานตางๆ ดังนี้ 
1.  มีการจัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
การศึกษา 2553 
2.  มีการสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาไวในการประชุมของอาจารยและเจาหนาที่
สํานักพิมพฯ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5           
แฟมรายงานการประชุมสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 1/2554) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.6  
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2553 
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
(Year Plan) 

 3 มีการประเมินตัวบงชี้เพิ่มเตมิตาม   
อัตลักษณของสถาบัน 

หนวยงานมีตวับงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของ
สถาบันและดําเนินการประเมินตัวบงชี้ดังกลาวใน
องคประกอบที่ 10 ซึ่งอัตลกัษณของสถาบัน ไดแก 
ดานความสรางสรรค ดานจิตวิญญาณความเปน
ผูประกอบการ และดานความเปนสากล 

เอกสารหมายเลข 9.2.7  รายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (SAR 10) (องคประกอบที่ 10) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 4 มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทีค่รบถวน 
ประกอบดวย  
     1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคณุภาพ 
     2) การจัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามกาํหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online  
     3) การนําผลการประเมนิคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน 

ในปการศึกษา 2552 สํานักพิมพฯ ไดดําเนนิการดาน
การประกันคณุภาพที่ครบถวน โดยมีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมีการประเมิน
คุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง  ตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 9.2.6  เวบ็ไซตสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
http://qa.bu.ac.th/buqa/ 

เอกสารหมายเลข 9.2.8  รายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักพิมพฯ (SAR 1-SAR 9) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธทุกตัวบงชี ้

ในปการศึกษา 2553 สํานักพิมพฯ ไดนําผลการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
ไดแก การนําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศกึษา 2552  รวมถึงขอเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา ซึ่งไดรับจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรุงการดําเนินงาน
และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 
2553 

เอกสารหมายเลข 9.2.9  ผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหนวยงาน        
(QA 008) ปการศึกษา 2552 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.19           
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบนัปการศึกษา 
2552 

 6 มีระบบสารสนเทศทีใ่หขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทุกองคประกอบ
คุณภาพ 

สํานักพิมพฯ  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก  
1. เว็บไซต My Profile สําหรับบุคลากรในการคน
ขอมูลสวนบุคคล การลงเวลาปฏิบัติงาน วนั
ปฏิบัติงาน วนัหยุด สวัสดิการบุคลากร และการแจง
ขอมูลระหวางบุคลากร 
2. ฐานขอมูลโปรแกรม MEIS Menu ระบบจัดซื้อ จัด
จางและพัสดุ ครุภัณฑ สําหรับทุกหนวยงานเพื่อใช
บริหารและควบคุมการใชงบประมาณใหเกิด
ประโยชนสูงสดุ 

เอกสารหมายเลข 9.2.6  เวบ็ไซตสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 6 มีระบบสารสนเทศทีใ่ห
ขอมูลสนับสนนุการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทุกองคประกอบ
คุณภาพ 

3. เว็บไซตสํานักประกันคณุภาพการศึกษา ใหความรูที่เกี่ยวของ
กับการประกนัคุณภาพ เชน แนะนําการเขียน SAR ตลอดจนมีการ
เชื่อมตอกับเวบ็ไซตขององคกรดานการประกันคุณภาพภายนอก
มหาวิทยาลัย 
4. เว็บไซตสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

เอกสารหมายลข 9.2.10  เว็บไซต
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
http://bupress.bu.ac.th/sar.htm 

 7 มีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของหนวยงาน 

สํานักพิมพฯ สงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของ
หนวยงานมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
1. มีการสํารวจความพึงพอใชของผูใชบรกิารทุกระดับ เชน 
นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และผูใชบรกิารภายนอก เพื่อนํา
ขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของหนวยงาน
อยางสม่ําเสมอ 
2. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใชบัณฑติ ผูรับบริการ
ดานการวิจัย หรือชุมชนผูรับบริการทางวชิาการของหนวยงาน ไดมี
สวนรวมในการประกันคุณภาพ โดยการเผยแพรรายงานการ
ประเมินตนเองของสํานักพิมพฯ บนเว็บไซตของสํานักพิมพฯ 
3. การรับขอเสนอแนะดานการใหบริการผนหลายชองทาง เชน 
ทางอีเมลหรือสายตรงถึงผูอํานวยการสํานกัพิมพฯ 
4. การพิมพคําขวัญขอความ “ศักดิ์ศรีชาวสํานักพิมพฯ คุณภาพ
เต็มปริ่มในหัวใจ” เพื่อกระตุนใหบุคลากรชาวสํานักพิมพฯ มี
จิตสํานึกที่ดีและทศันคติที่ดีตอการใหบริการและการประกันคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข 9.2.10  เว็บไซต
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
http://bupress.bu.ac.th/sar.htm 

เอกสารหมายเลข 9.2.11  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใชบริการของ
บุคคลภายนอก 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผล
การดําเนินงานสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2553 (หนา 68 - 83) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 8 มีเครือขายการแลกเปลีย่นเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหรือระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

สํานักพิมพฯ มีระบบสงเสรมิการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน ดังนี้  
1. มีการแตงตั้งผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของ
หนวยงานจากหนวยงานอื่น 
2. มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและวเิคราะหตวัชีว้ดัในการประเมินคุณภาพของ
หนวยงานรวมกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
3. มีเว็บไซตสาํนักประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งเชื่อมโยง
เครือขายเว็บไซตขององคกรดานการประกันคุณภาพ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 9.2.5  คําสั่งมหาวิทยาลัย
กรุงเทพที่ 103/2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สายสนับสนุนวิชาการ 

เอกสารหมายเลข 9.2.6  เวบ็ไซตสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
http://qa.bu.ac.th/buqa/ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผล
การดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2553      
(หนา 7) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 9 มีแนวปฏิบตัทิี่ดีหรืองานวิจัยดาน
การประกันคณุภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน 

สํานักพิมพฯ มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่
พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
1. สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา (ฉบับแรกประจําปการศึกษา 
2544 -  ปปจจุบัน ป 2553  รวม 10 ฉบับ) จัดทาํขึ้นเพื่อ
รวบรวมขอมูลสถติิของหนวยงานตางๆ เชน ปริมาณการ
พิมพตํารา และเอกสารประกอบการสอนของคณะวิชา 
ปริมาณการใชกระดาษ การใชบริการถายเอกสาร 
ตลอดจนคาใชจายในการผลิตสิ่งพิมพของทุกหนวยงาน  
เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการวเิคราะหการใช
ทรัพยากรและจัดทํางบประมาณ ตลอดจนเพื่อเปน
หลักฐานอางอิงในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสํานักพิมพฯ และในเว็บไซตสํานักพิมพฯ  
2. เอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” รายสามเดือน 
(ฉบบัแรกเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2551 - ฉบับเดือน
เมษายน - เดือนพฤษภาคม 2554 ปจจุบัน รวม 16 ฉบับ) 
เปนสิ่งพิมพที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาและเกร็ดความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่ง
เผยแพรโดยการติดไวที่บอรดตามจุดในสาํนักพิมพฯ และใน
เว็บไซตสํานักพิมพฯ ในหัวขอวา “การจัดการความรู KM” 

เอกสารหมายเลข 9.2.12  เอกสารบอกกลาว
เลาเรื่องไทย 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผล
การดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2553 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 9 มีแนวปฏิบตัทิี่ดีหรืองานวิจัยดาน
การประกันคณุภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน 

3. เอกสารขาว “ความรูอยูในหองสุขา Knowledge in 
the Toilet) รายเดือน (ฉบับแรกเดือนมิถุนายน 2552 - 
ฉบับปจจุบัน เดือนเมษายน 2554 รวม 20 ฉบับ) เปน
เอกสาร  ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรความรูดานสุขภาพ
อนามัย อาหาร และความรูทั่วไป เหมาะสําหรับผูอานวัย
ทํางาน ติดเผยแพรในหองสุขาทั้งหญิงและชายที่อาคาร
สํานักพิมพฯ เมื่อครบเดือน ผูจัดทําจะนํามารวมเย็บเลม
เพื่อเวียนใหบคุลากรภายในไดอาน และลงนามรับทราบอีก
ครั้ง เนื่องจากบุคลากรที่อยูวิทยาเขตกลวยน้ําไท ไมมี
โอกาสไดรับทราบขอมูลที่เปนประโยชนเหลานี้ ปจจุบันได
นําขึ้นเผยแพรเพื่อเปนการแลกเปลีย่นเรียนรูในเวบ็ไซต
สํานักพิมพฯ อีกชองทางหนึ่ง ในหัวขอวา “การจัดการ
ความรู KM”  นอกจากหัวขอตางๆ ที่ไดกลาวไวขางตนใน
ปนี้สํานักพิมพฯ ไดมีการเพิ่มหัวขอเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรคและการวิจัย เพิ่มขึ้นดวย เพื่อเปนการ
ตอบสนองวิสยัทัศนของมหาวิทยาลยั รวมทั้งเปนการ
สนับสนุนใหบคุลากรไดรับความรูที่หลากหลายมากขึ้น 

เอกสารหมายเลข 9.2.13  เอกสารความรูอยูใน
หองสุขา (Knowledge in the Toilet) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 9 มีแนวปฏิบตัทิี่ดีหรืองานวิจัยดาน
การประกันคณุภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน 

4. คูมือวิธีปฏิบัติงาน รายป (ฉบับแรกปการศึกษา 2544 
- 2553 ปจจุบัน รวม 10 ฉบับ) จัดทําขึ้นเพื่อเปนการ
แลกเปลีย่นเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทกุ
ระดับ ตั้งแตอาจารย เจาหนาที่ และพนักงาน ทั้งแผนก
บรรณาธิกรและแผนกผลติและการตลาด ซึ่งเปนประโยชน
และสามารถใชไดจริงในกรณีที่ผูรับผิดชอบไมอยูหรือตองมี
ผูปฏิบัติงานแทน โดยการบันทึกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
แตละประเภท เชน งานสารบรรณ งานประสานการผลติ
ตําราเรียน เปนตน 
5. คูมือวิธีการใชเครื่อง รายป (ฉบับแรกปการศึกษา 
2549 - 2553 ปจจุบัน รวม 5 ฉบับ) จัดทาํขึ้นเพื่อเปนการ
บันทึกขั้นตอนวิธีการใชเครื่องพิมพและอุปกรณในการผลิต
สิ่งพิมพแตละประเภท ซึ่งมีวิธีการใชที่แตกตางกัน การ
เขียนคูมือเลมนี้ จัดทําขึ้นโดยใหผูรับผิดชอบแตละคนเขียน
ขึ้นทีละขั้นตอนเริ่มตั้งแตวิธกีารเปดเครื่อง-ปดเครื่อง ซึ่ง
เปนประโยชนและเปนการแลกเปลีย่นเรียนรูสําหรับ
บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะเครื่องจักรกลทางการผลติ
สิ่งพิมพ ซึ่งจะมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่อง เมื่อมีคูมือนี้ยอม
เปนประโยชนและสามารถใชไดจริงในกรณีที่ผูรับผิดชอบ
ไมอยูหรือจําเปนตองหาผูปฏิบัติงานทดแทนไดทันท ี

เอกสารหมายเลข 9.2.14 คูมือวิธีการใชเครื่อง 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.6  คูมือวิธี

ปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2553 (ปรับปรุง) 



 

64 
 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 9 มีแนวปฏิบตัทิี่ดีหรือ
งานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน 

6. แผนกลยุทธทางการเงิน รายป จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการบริหาร
จัดการการเงิน – งบประมาณของสํานักพิมพฯ ใหมีความสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของหนวยงาน 
7. คําที่มักสะกดผิด ฉบับรวมเลม ครั้งที่ 1 จัดทําขึ้นเพื่อเปนคลังความรู
ใหบคุลากรในสํานักพิมพฯ และหนวยงานอื่นๆ ไดนําไปใชงาน ซึ่งคําที่มัก
สะกดผิด ฉบับรวมเลมนี้ รวบรวมมาจาก KM ที่สํานักพิมพฯ ไดมีการ
เผยแพรผานทาง e-Mail ที่ผานมา 

เอกสารหมายเลข 9.2.15  คําที่มักสะกด
ผิด ฉบับรวมเลม ครั้งที่ 1 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 8.2.2  แผน
กลยุทธทางการเงินของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ป 2553 – 
2554 (ครั้งที่ 1) 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

9 ขอ 9 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 
 

จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการรวบรวมเอกสารตางๆ ที่ปนนวัตกรรมของสํานักพิมพ  โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณอยางสม่ําเสมอ 

 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ  เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอ และมีผูรับผิดชอบในการจัดทําอยาง
ชัดเจน เชน โครงการหนังสือตนแบบ เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางทางเลือกใหกับผูใชบริการ  
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ตัวบงชีท้ี ่9.3 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน 
ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ 
 
พิจารณาขอมูล ดังนี้ 
- คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน ยอนหลัง 3 ป 
- กรณีรับการประเมินป 2555 พิจารณายอนหลัง 2 ป หากรับการประเมินป 2554 จะพิจารณายอนหลัง 1 ป 
 
วิธีการคํานวณ 
 
คาคะแนนของหนวยงาน = (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน x 0.35) + (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชีบ้ังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน x 0.55) + 
  (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง x 0.10) 
 
คาคะแนนของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ = ((45/9) x 0.35) + (10/2) x 0.55) + (15/3) x 0.10)) 
   = (1.75) + (2.75) + (0.50) 
   = 5.00 
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เกณฑการใหคะแนน 
- ใชคาเฉลี่ยของผลประเมินประกันภายในโดยตนสังกัด 3 ปยอนหลัง (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เชนเดียวกับการประเมินภายนอก) 

 
 คาคะแนนเฉลีย่ =               =  5.00 
 
หมายเหตุ  
- ใชผลประเมิน 3 ปยอนหลัง โดยเริ่มตั้งแตผลประเมินป 53 (เนื่องจากใชเกณฑประเมินใหม) เชน ประเมินป 2554 ใชผลประเมิน 1 ป คือ ป 2553 หรือประเมิน 
    ป 2555 ใชคาเฉลี่ยผลประเมิน 2 ป คือ ป 2554 และ 2553 หรือประเมินป 2556 ใชคาเฉลี่ยผลประเมิน 3 ป คือ ป 2555  2554 และ 2553 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา 2553 หนวยงานมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 

หนวยงาน ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสงักัด 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5.00 

 

5.00 
1 
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รายการหลักฐาน 
 อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.7 รายงานการประเมินตนเองของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ ปการศึกษา 2553 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
> 3.51 5.00 5 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อพรอมรับการตรวจประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการอบรมหรือจัดอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที ่10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชีท้ี ่10.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัต ิ

1 ขอ 
มีการปฏิบัต ิ

2 ขอ 
มีการปฏิบัต ิ

3 ขอ 
มีการปฏิบัต ิ

4 ขอ 
มีการปฏิบัต ิ

5 ขอ 
 
ผลการประเมิน 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงาน     
ที่สอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวตัถุประสงค
ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศกึษา โดย
ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ผูบริหารสํานักพิมพฯ ไดดําเนินการปรับแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน โดยมีการจัดประชุมเพื่อกําหนด     
กลยุทธการปฏิบัติงาน และสรุปเสนอผานที่ประชุม
ผูอํานวยการสายบริหาร 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.1           
แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย 
ปการศึกษา 2552-2555 
http://qa.bu.ac.th/download/strategic-
corporate-planning-
office/BU_PLAN2552-2556.pdf 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2          
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปการศึกษา 2553 (Action Plan) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มีการสรางระบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัตติาม
กลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน
สมบูรณ 

ดานบุคลากร 
สํานักพิมพฯ มีการประชุมถายทอดแผนกลยุทธ 
หนวยงานอยางตอเนื่อง และใหบคุลากรไดมีสวนรวม
ในทุกแผน ซึ่งแผนกลยุทธของสํานักพิมพฯ มี
ครบถวนตามแผนกลยุทธทัง้ 6 ดานของสถาบัน และ
ในการประเมนิครั้งที่ 2 พบวามีการปฏิบตัิตามแผน
ไดครบทุกแผน คิดเปนรอยละ 100  
ดานผูเรียน 
นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ สนับสนุนใหนักศกึษาไดมา
ศึกษาดูงาน และมาใชบริการในการผลติสิง่พิมพ ซึ่ง
สามารถพัฒนาศักยภาพตามแผนกลยุทธดาน
คุณภาพและความเปนมืออาชีพ และดานการมีจิต
วิญญาณของการเปนผูประกอบการ 

เอกสารหมายเลข 10.2.1  ภาพที่นัก
ศึกษานิเทศศาสตรดูงาน 

เอกสารหมายเลข 10.2.2  เว็บไซต Facebook 
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ
http://www.facebook.com/ 
profile.php?id=100001358132650&sk=
photos 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7  รายงาน
การประชุมผูบริหารสํานักพิมพฯ        
(ครั้งที่ 2/2554) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2          
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปการศึกษา 2553 (Action Plan) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5          
แฟมรายงานการประชุมสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
(ครั้งที่ 2/2553 และครั้งที่ 1/2554) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 ผลการประเมนิความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกีย่วกับการดําเนินการ
ตามจุดเนนและจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอยูใน
ระดับตั้งแต 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 5  

สํานักพิมพฯ ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ (อาจารยและเจาหนาที่) ตามจุดเนนและ
จุดเดน “ความมีจิตวิญญาณของผูประกอบการ” เพื่อ
มุงหวังใหผูใชบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุดและ
กลับมาใชบรกิารซ้ํา โดยมีผลประเมินความพึงพอใจ
ของบคุลากรสายวิชาการเฉลี่ย 3.85 บุคลากรสาย
สนับสนุนวชิาการเฉลี่ย 3.90 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผล
การดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา  2553    
(หนา 76 - 77) 

 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน 
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

ผลการดําเนินงานของสํานักพิมพฯ บรรลุตามจุดเนน 
จุดเดน และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม เชน รางวัลแหงคุณภาพสาย
สนับสนุนวชิา ปการศึกษา 2552 และสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษานําเปนขอมูลเสนอบทความ
วิชาการเรื่อง “การคนพบแนวปฏิบตัิที่ดี : การวิเคราะห
ทิศทางและการพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” 
เผยแพรในวารสารรัฏฐาภิรักษ เปนตน 

เอกสารหมายเลข 10.2.3  ภาพโลประกาศ     
เกียรติคุณ 

เอกสารหมายเลข 10.2.4  นิตยสารรัฏฐาภิรักษ 
ราย 3 เดือน ของ (กค. – กย. 2553) 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.6  เว็บไซต
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
http://qa.bu.ac.th/buqa/index.php/bu-
qa-award?id=22 

 
 
 
 



 

71 
 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 5 สถาบันมีเอกลักษณตามจดุเนน 
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

สํานักพิมพฯ มีผลงานการเขียนบทความวิจัย และ
ไดรับการตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI 
จํานวน 1 เรื่อง คือ “การวิเคราะหและสังเคราะห
งานวิจัยเกี่ยวกับหนังสือพิมพออนไลนในประเทศ
ไทย” 

เอกสารหมายเลข 10.2.5  บันทึกภายใน    
เรื่อง ผลการพิจารณา (Concept Paper) 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการอยูเสมอ 

 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 ควรจะมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาดานอื่นๆ นอกจากการผลิตตําราและผูใชบริการภายนอกเพิ่มเติม 
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ตัวบงชีท้ี่ 10.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนดานความคิดสรางสรรค จิตวญิญาณความเปนผูประกอบการ 
 และความเปนสากล (ทุกหนวยงาน) 
ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัต ิ

1 ขอ 
มีการปฏิบัต ิ

2 ขอ 
มีการปฏิบัต ิ

3 ขอ 
มีการปฏิบัต ิ

4 ขอ 
มีการปฏิบัต ิ

5 ขอ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีแผนการดําเนินงานทีส่นบัสนุน
วิสัยทัศนของมหาวทิยาลยัในดาน
ความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณความ
เปนผูประกอบการ และความเปนสากล 

สํานักพิมพฯ มีแผนการดําเนินงานที่สนับสนุน
วิสัยทศันของมหาวิทยาลัยในดานความคิด
สรางสรรค จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ และ
ความเปนสากล โดยมีจํานวนรวม 19 ตัวบงชี ้

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2            
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรงุเทพ ปการศึกษา 2553 (Action Plan) 

 2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอย
ละ 80 

ในปการศึกษา 2553 สํานักพิมพฯ ไดมีการปรับปรุง
แผนและดําเนนิการตามแผนไดครบทุกแผน คิดเปน
รอยละ 100 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.2           
แผนกลยุทธสาํนักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปการศึกษา 2553 (Action Plan) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.7  รายงาน
การประชุมผูบริหารสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 2/2554) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 มีผลลพัธที่เปนรูปธรรม
ในการสนบัสนนุวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย 

สํานักพิมพฯ มีการดําเนินงานสนับสนุนดานวิสัยทศัน
ของมหาวิทยาลัยดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณ
ความเปนผูประกอบการ และความเปนสากล ดังนี้ 
ดานจิตวญิญาณความเปนผูประกอบการ 
- การรณรงคใชกระดาษรียสู 
- การปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ ในชวงพักเที่ยง 
ดานความเปนสากล 
- การเผยแพรประชาสัมพันธ e-Mail มี 2 ภาษา 
- การพัฒนาแบบฟอรมตางๆ ของสํานักพิมพฯ ใหเปน  
2 ภาษา 
ดานความคดิสรางสรรค 
- เอกสารขาว Knowledge in the Toilet 
- เอกสารขาว บอกกลาวเลาเรื่องไทย 
- การจัดพื้นที่ Creative Corner สําหรับใหบุคลากรมี
พื้นที่สรางสรรคความคิดใหมๆ ลงกระดานขาวที่จัดไว 
และไดพักผอนสรางจินตนาการอยางอิสระ 
- สนับสนุนการจัดประชุมวชิาการนําเสนอผลงานวิจัย
ของบุคลากร 

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  กําหนดจัดการประชุมวชิาการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ป พ.ศ. 2554 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10  แฟมรายงานการ

ประชุมอาจารยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(ครั้งที่ 5/2553) (หนา 2) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.13  ตัวอยาง e-Mail 
ขอรับบริจาคกระดาษรียูส 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.13 เอกสารความรูอยู
ในหองสุขา (Knowledge in the Toilet) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานและ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

สํานักพิมพฯ มีการประเมินผลการดําเนินงาน ผานที่
ประชุมอาจารย และนําผลมาปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงาน 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10  แฟม
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 6/53)   
(หนา 6) 

 5 มีผลลัพธที่เปนตัวอยางที่ดี (good 
practices) ใหแกหนวยงานอื่น 

สํานักพิมพฯ มีแนวทางการปฏิบัตทิี่ดีที่สามารถนําไป
เผยแพรใหหนวยงานอื่นไดใชเปนประโยชนในการ
สนับสนุนดานความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณความ
เปนผูประกอบการ และความเปนสากล 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.7  รายงาน
การประเมินตนเองของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (SAR 10) 
(องคประกอบที่ 10) 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 ผูบริหารสํานักพิมพฯ สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนกลยุทธของสํานักพิมพฯ และปลูกฝงใหบุคลากรมีจิตวิญญาณการเปน
ผูประกอบการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 จัดกิจกรรมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมเสนอโครงการที่สนับสนุนดานความคิดสรางสรรค และจิตวิญญาณความเปนผูประกอบการอยางนอยปละ  
1 ครั้ง 
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ตัวบงชี้บงัคบัทําตามภารกิจ 
 
องคประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชีท้ี ่2.8  การจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษาและคณาจารย 
ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการดานกายภาพที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา
นักศึกษา เชน ในดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ 

สํานักพิมพฯ มีการจัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอน 
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจดานการ
ผลิตสิ่งพิมพมาศึกษาดูงานซึ่งมีอุปกรณที่ทันสมัย เชน 
เครื่องพิมพระบบดิจิตอลขาว-ดํา (DocuTech) เครื่อง 4 สี 
(Canon imagePress C6000) เครื่องพิมพระบบ Offset 
เครื่องเขาเลมไสกาว เครื่องเคลือบปก เครื่องตัดกระดาษ 
เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องเรียงกระดาษ ฯลฯ โดยปที่ผาน
มามีนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตรและบุคลากรจาก
สํานักหอสมุดมาศึกษาดูงานดานการผลิตสิ่งพิมพ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.14  คูมือ
วิธีการใชเครือ่ง 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 10.2.2  เว็บไซต 
Facebook ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
http://www.facebook.com/profile.php?id
=100001358132650&sk=photos 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มีคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของการใหบริการ
แกนักศึกษา 

ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีมาตรการในการตรวจสอบ
คุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มาใชบริการและประเมิน
จากการสังเกตความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 

เอกสารหมายเลข 2.8.1  ความคิดเห็นของ
นักศึกษาและผูใชบริการ 

เอกสารหมายเลข 2.8.2  แบบสํารวจความ 
คิดเห็นสําหรับนักศึกษาทีม่าศึกษาดูงาน 

 3 มีการดําเนินตรวจสอบคุณภาพของ    
การใหบริการแกนักศึกษาและ
คณาจารยอยางตอเนื่อง 

สํานักพิมพฯ มีแผนและดําเนินงานเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษาและคณาจารย
อยางตอเนื่อง โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจนักศึกษาและคณาจารยจนถึงปจจุบัน
นับเปนครั้งที่ 7 และครั้งที่ 9 ตามลําดับ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.6  แผนการ
ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2553 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
(Year Plan) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9  สรุปผล
การดําเนนิงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2553     
(หนา 68) 

 4 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการเฉลีย่ไมต่ํากวา 3.51 จาก
ระดับคะแนนเต็ม 5  

มีผลการประเมินคุณภาพการใหบริการโดยรวมของ
สํานักพิมพฯ โดยบุคลากรสายวิชาการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 สายสนับสนุนวิชาการมีคาเฉลี่ยเทากบั 
3.91 และของนักศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.9  สรุปผล
การดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประจําปการศึกษา 2553     
(หนา 69 และหนา 79) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 5 มีการนําผลการประเมินคณุภาพ       
ของการใหบรกิารมาใชเปนขอมูลใน   
การพัฒนาการจัดบริการที่สนอง     
ความตองการของนักศึกษาและ
คณาจารย 

สํานักพิมพฯ นําสรุปผลการประเมินมาวเิคราะหและ
ปรับปรุงเพื่อนําไปพัฒนาการจัดบริการเพื่อสนอง
ความตองการของผูใชบริการ เชน การเปลี่ยนเครื่อง
ถายเอกสารความเร็วสูงที่อาคาร 3 เพื่อรองรับการ
ใหบริการคณาจารยคณะบริหารธุรกิจ และเปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอรใหมสําหรับใหบริการแกนักศึกษา 
เนื่องจากเครื่องเกาไมสามารถรองรับโปรแกรม   
เวอรชั่นใหมได 

เอกสารหมายเลข 2.8.3  การสัมภาษณ
ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ                 
และหัวหนาแผนก 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
5 ขอ 5 ขอ 5 บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการจัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาดูงานแกนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจดานการผลิตสิ่งพิมพอยางเปนระบบ 

 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี และ/หรือ นวัตกรรม 
 สํานักพิมพฯ มีการสรุปและนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการมาเปนขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชีท้ี่หนวยงานสรางขึ้นเอง  
 
สนพ. 1 มีการนําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการเขากับการปฏิบตังิาน–(ระดับ) (KPI ของสํานักพิมพฯ) 
ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1  
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2  
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3  
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4  
มีการดําเนินการ 
ครบทุกระดบั 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการดําเนินการตามวงจรคณุภาพ 
(PDCA) 

มีการกําหนดแผนงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 
2553 และมีการดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
และสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงาน  

เอกสารหมายเลข สนพ. 1.1  รูปถายกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.6  แผนการ
ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2553 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Year 
Plan) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.12  เอกสาร
บอกกลาวเลาเรื่องไทย 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มีการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการอยางตอเนื่อง 

มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการอยางตอเนื่อง ไดแก 
- การรวมกิจกรรมการตักบาตร งานสงกรานต งานหลอ
เทียนพรรษา งานลอยกระทง งานกฐินพระราชทาน 
- การจัดทําเอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย" รายสาม
เดือนเพื่อเผยแพรขอมูลเกีย่วกับวันสําคญัทางศาสนาและ
ประเพณีตางๆ ของไทย 
- การใชลายไทยประยุกตในการออกแบบตางๆ เชน อีเมล
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- การจัดบูธนิทรรศการ BU Library Fair และการจัดบอรด
ประชาสัมพันธของสํานักพมิพฯ 
- การออกแบบหนาปกเอกสารประกอบการสอน การ
รณรงคใชเลขไทยในการเขยีนบันทึกภายใน และรายงาน
การประชุมอาจารย เปนตน 

เอกสารหมายเลข สนพ. 1.1  รูปถายกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เอกสารหมายเลข สนพ. 1.2  ตัวอยางอีเมล 
เอกสารหมายเลข สนพ. 1.3  ตัวอยางงาน

ออกแบบที่นําลายไทยมาประยุกต 
เอกสารหมายเลข สนพ. 1.4  บันทึกภายใน  

(การใชเลขไทยในการเขียนบันทึกภายใน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10  แฟม

รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.12  เอกสาร
บอกกลาวเลาเรื่องไทย 

 3 มีการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมหรือโครงการ 

มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 3 ประจําป 2553 โดยประเมิน
โครงการ “บอกกลาวเลาเรื่องไทย”  

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผลการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประจําปการศกึษา 2553 (หนา 84) 

 4 มีการรายงานใหผูบริหาร
หนวยงานรับทราบและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

มีการรายงานใหผูบริหารหนวยงานรับทราบและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผลการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประจําปการศกึษา 2553 (หนา 84) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 5 มีการเผยแพรผลงานจากการบูรณา-
การศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจหลักของ
หนวยงานใหเปนที่ประจักษแก
สาธารณชน 

มีการเผยแพรผลงานจากการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจหลักของหนวยงานใหเปนที่
ประจักษแกสาธารณชน ไดแก การใชลายไทย
ประยุกตในการออกแบบอีเมลของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การจัดบูธนิทรรศการ BU 
Library Fair การจัดบอรดประชาสัมพันธของ
สํานักพิมพฯ และการออกแบบหนาปกเอกสาร
ประกอบการสอน การจัดทําจดหมายขาว "บอกกลาว
เลาเรื่องไทย" การรณรงคใชเลขไทยในการเขียน
บันทึกภายใน รายงานการประชุมอาจารย 

เอกสารหมายเลข สนพ. 1.2  ตัวอยางอีเมล 
เอกสารหมายเลข สนพ. 1.3  ตัวอยางงาน

ออกแบบที่นําลายไทยมาประยุกต 
เอกสารหมายเลข สนพ. 1.4  บันทึกภายใน  

(การใชเลขไทยในการเขียนบันทึกภายใน 
อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10  แฟม

รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.12  เอกสาร
บอกกลาวเลาเรื่องไทย 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 5 ระดับ 5 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 1. ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมหรือโครงการดานศิลปวฒันธรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 2. บุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 
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แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักพิมพฯ ใหบุคลากรระดับอาจารยและเจาหนาที่ทุกคน ตองเขารวมกจิกรรมหรือโครงการดานศิลปวัฒนธรรม ที่
จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยางนอยคนละ 5 กิจกรรมตอป ไดแก งานสงกรานต การรวมถวายผาพระกฐนิพระราชทาน พิธีหลอเทยีนพรรษา ชมนิทรรศการ
ศิลปะที่จัดในหอศิลปฯ รวมแตงกายดวยผาไทย เพื่อใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี 
 1. สํานักพิมพฯ มีการกําหนดกิจกรรมที่เปนประโยชนและสอดคลองตามแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 2. มีนวัตกรรมที่สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจและตระหนักในคณุคาของศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดทําจดหมายขาว “บอกกลาวเลาเรื่องไทย”    
เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตางๆ ของไทย ตลอดจนเผยแพรบนเว็บไซตสํานักพิมพฯ และมีการนําลายไทยมาประยกุตในการ
จัดบูธนิทรรศการ BU Library Fair ออกแบบอีเมลและสิ่งพิมพตางๆ อยางตอเนื่อง 
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สนพ. 2  สรุปผลการดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ-(ระดับ) (KPI ของสํานักพิมพฯ) 
ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4 
มีการดําเนินการ 
ครบทุกระดบั 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการจัดทํา
สรุปผลการดําเนินงานประจําป
ของหนวยงาน 

สํานักพิมพฯ มีระบบและกลไกในการจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป โดยมอบหมายใหอาจารยอัจฉรา       
ไทยสมบูรณ เปนผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เชน 
1.  สรุปปริมาณการใชกระดาษของมหาวิทยาลัย 
2.  สรุปปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ เพื่อการดําเนินงาน 
3.  สรุปรายไดจากการผลิตสิ่งพิมพทั่วไป 
4.  สรุปรายชื่อตํารา เอกสารคําสอน และเอกสาร 
    ประกอบการสอน 
5.  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ 
                            ฯลฯ 
และดําเนินการในการจัดทําเปนรูปเลม เพื่อใชเปนขอมูล
อางอิงในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ของหนวยงาน 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  
สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําป
การศึกษา 2553 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 นําสรุปผลการดําเนินงานมา
บูรณาการใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน 

มีการนําขอมูลในสรุปผลการดําเนินงานมาบูรณา
การใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน เชน นําผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการมาใชในการ
ปรับปรุงการปริมาณการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีการสํารวจรหัสทรัพยสินของสํานักพิมพฯ อยาง
ตอเนื่องทุกป เพื่อสะดวกในการติดตามและ
วางแผนในการสั่งซื้อทรัพยสินของหนวยงาน 
รวมทั้งมีการนําขอมูลบุคลากรมาใชในการกําหนด
อัตรากําลังคน เปนตน 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผลการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประจําปการศกึษา 2553 

 3 มีการนําผลการดําเนินงานมาเปน
ขอมูลในการจัดทํางบประมาณให
สอดคลองกับความเปนจริง 

สํานักพิมพฯ มีการนําผลการดําเนินงานมาเปน
ขอมูลในการจัดทํางบประมาณในปถัดไป เพื่อให
สอดคลองกับความเปนจริง เชน ใชในการจัดหา
อุปกรณสํานักงานหรือเครื่องมือสําหรับใชในการนํา
สรุปปริมาณการใชกระดาษของมหาวิทยาลัย มาใช
เปนขอมูลในการตั้งงบประมาณในปตอไป หรือการ
ตั้งงบคาใชจายสํานักพิมพฯ จากสถิติการใช
กระดาษ เปนตน 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผลการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประจําปการศกึษา 2553 (หนา 17) 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 8.2.7  งบประมาณ
ของสํานักพิมพฯ ปการศึกษา 2554 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 4 มีการประเมินการดําเนินงานเพื่อ
จัดทํา “สรุปผลการดําเนินงาน
ประจําป” ทุกปการศึกษา 

สํานักพิมพฯ มีการประเมินการดําเนินงาน เพื่อ
นํามาสรุปผลการดําเนินงานประจําปทุกปการศึกษา 
โดยมีการประเมินในที่ประชมุสํานักพิมพฯ และมี
การนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานประจําปใหแก
ผูบริหารตามสายงาน 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.5  แฟมรายงาน
การประชุมสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(ครั้งที่ 1/2554) 

 5 ผูบริหารหนวยงานมีการนําผล
การดําเนินงานมาใชประโยชนใน
การวิเคราะห วางแผนและ
ตัดสินใจ 

ผูบริหารสํานักพิมพฯ มีการนําผลการดําเนินงานมา
ใชในการวิเคราะห วางแผน และตัดสินใจ เชน การ
วางแผนกําลังคน การคํานวณการใชกระดาษ เพื่อ
นํามาจัดทํางบประมาณในปตอๆ ไป 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.2.5  สรุปผลการ
ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประจําปการศกึษา 2553 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีการเก็บขอมูลสถิติดานตางๆ อยางเปนระบบเพื่อนํามาใชจัดทําสรุปผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี 
 สํานักพิมพฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลในสรุปผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันและสามารถใชงานไดจริง 
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สนพ. 3 มีระบบและกลไกการจัดการความรู (KM) ที่มีประสิทธภิาพ –(ระดับ) (KPI ของสํานักพิมพฯ) 
ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ระดับ 1  
มีการดําเนินการ 

ระดับ 2  
มีการดําเนินการ 

ระดับ 3  
มีการดําเนินการ 

ระดับ 4  
มีการดําเนินการ 
ครบทุกระดบั 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการดําเนินการตามวงจรคณุภาพ 
(PDCA) 

สํานักพิมพฯ มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการ
ความรู และดําเนินการตามแผน มีการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูในการ
ประชุมอาจารยทุกครั้ง และนําผลการประเมินไปปรับ
ใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10  แฟม
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 7.4.2  แผนการ
จัดการความรูของสํานักพิมพมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปการศึกษา 2550 - 2555 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ดานการจัดการความรู (KM) อยาง
เปนระบบ 

มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการดานการจัดการ
ความรู (KM) และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
ครบ 4 โครงการ (รอยละ 100) ดังนี้ 
1. โครงการประชาสัมพันธแนวคิดในการพัฒนา
องคกรเอื้อการเรียนรู โดยการนําขอมูลความรู 
มาเผยแพรทางเว็บไซตสํานกัพิมพฯ ทุก 2 เดือน   
2. โครงการ Job Buddy บุคลากรสามารถทํางาน 
แทนกันได  
3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ KM/LO อยาง
ตอเนื่อง  
4. โครงการความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in 
the Toilet)  

เอกสารหมายเลข สนพ. 3.1  ขอมูลการทํางาน
ทดแทนกันของบุคลากร 

อางอิงตามเอกหมายหมายเลข 9.2.10  เว็บไซต
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/kmb.htm)      
Print-out 1 และ Print-out 2 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 9.2.13  เอกสาร
ความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in the 
Toilet) 

 3 มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรม
หรือโครงการดานการจัดการความรู 
(KM) อยางตอเนื่อง 

มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการ
ดานการจัดการความรู (KM) อยางตอเนื่อง ในวาระ
การประชุมอาจารยของสํานักพิมพฯ 

อางอิงตามเอกสารหมายเลข 1.2.10  แฟม
รายงานการประชุมอาจารยสํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ครั้งที่ 5/2553) 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 4 มีผลงานที่เกดิจากกิจกรรมหรือ
โครงการดานการจัดการความรู (KM) 
อยางนอย 3 ชิ้นงานตอปการศึกษา 

มีผลงานที่เกดิจากกิจกรรมหรือโครงการดานการ
จัดการความรู (KM) อยางนอย 3 ชิ้นงานตอป
การศึกษา ไดแก 
- คําที่มักสะกดผิด” ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 
- การเปลี่ยนภาษาดวยโปรแกรม Layout Fix   
- การแลกเปลีย่นเรียนรูการใชอุปกรณการเจาะ
กระดาษและเขาเลมหวงเหล็กของพนักงาน 

อางอิงตามเอกหมายหมายเลข 9.2.10  เว็บไซต
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(http://bupress.bu.ac.th/kmb.htm)     
Print-out 1 และ Print-out 2 

 5 มีการเผยแพรผลงานจากกิจกรรมหรือ
โครงการดานการจัดการความรู (KM) 
แกหนวยงานภายนอก 

มีการเผยแพรผลงานจากกิจกรรมหรือโครงการดาน
การจัดการความรู (KM) แกหนวยงานภายนอก และ
ไดรับผลตอบรับเปนอยางดี ไดแก 
- คําที่มักสะกดผิด ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 
- การเปลี่ยนภาษาดวยโปรแกรม Layout Fix   

เอกสารหมายเลข สนพ. 3.2  อีเมลเผยแพร
ผลงาน KM เรื่อง Layout Fix จากอาจารย
คณะศิลปกรรมศาสตร 

เอกสารหมายเลข สนพ. 3.3  อีเมลเผยแพร
ผลงาน KM เรื่อง คําที่มักสะกดผิด จาก
อธิการบดี 

อางอิงตามเอกหมายหมายเลข 9.2.10  เว็บไซต
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(http://bupress.bu.ac.th/kmb.htm)      
Print-out 1 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 5 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
จุดแข็ง 
 สํานักพิมพฯ มีผูรับผิดชอบโครงการ KM/LO โดยการใชวงจร PDCA และ PR รวมทั้งบุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนใหความสําคัญและใหความ
รวมมือตอโครงการตางๆ จนประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว เชน โครงการความรูอยูในหองสุขา (Knowledge in the Toilet) เปนตน  
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง 
 1. สงเสริมใหบุคลากรเสนอความคิดสรางสรรคในหัวขอที่ตองการเรียนรูรวมกันทั้งในที่ประชุมของสํานักพิมพฯ และบอรดที่ Creative Coner 
 2. สนับสนุนใหบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานมาถายทอดความรูใหแกเพื่อนรวมงาน ตลอดจนนํามาเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ 
 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี 
 สํานักพิมพฯ มีผูรับผิดชอบโครงการ KM/LO ที่สามารถทําใหแผนที่วางไวประสบความสําเร็จ โดยการใชวงจร PDCA และ PR กลาวคือ  
 1. มีการวางแผนโดยมุงกลุมเปาหมายเปนสําคัญและเลือกหัวขอที่นาสนใจสําหรับกลุมเปาหมาย เชน KM สําหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง คําที่มักสะกดผิด 
โปรแกรมการเปลี่ยนภาษา LayoutFix และ KM สําหรับการปฏิบัติงาน เรื่อง การเขาเลมไสกาว เปนตน 
 2.  ลงมือปฏิบัตติามแผนใหบรรลุวตัถปุระสงค ตรงตามเปาหมายที่วางไว 
 3.  ประเมินขอบกพรองและผลความสําเร็จของโครงการอยูตลอดเวลา 
 4.  หากพบขอบกพรองที่ไมเปนไปตามแผน รีบดําเนินการแกไขในการดําเนินงานครั้งตอไป 
 5.  มีการประชาสัมพันธ (PR) ความสําเรจ็ของโครงการเพื่อเผยแพรหรือแสดงผลลัพธใหเปนทีป่ระจักษแกบคุคลทัว่ไป โดยผานอีเมล เว็บไซต และ
บอรดประชาสัมพันธของสํานักพิมพฯ  
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สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 

ของสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปการศึกษา 2553 
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ตารางที่ 1  ผลประเมินรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน1 บรรลุ
เปาหมาย 
√ =บรรล ุ
×=ไมบรรล ุ

คะแนน 
การ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 
หรือสัดสวน) ตัวหาร 

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

3.51 
5.00  5  

ตัวบงชี้ที่ 8.2 5 ขอ 5 ขอ  5  
ตัวบงชี้ที่ 9.2 9 ขอ 9 ขอ  5  
ตัวบงชี้ที่ 9.3  5.00  5 นําคะแนนที่ได

จากเฉลี่ยคะแนน
รวมทุกตัวบงชี้

ของหนวยงาน มา
บันทึกไว 

ตัวบงชี้ที่ 10.2 5 ขอ 5 ขอ  5  
ตัวบงชี้ที่ 10.3 5 ขอ 5 ขอ  5  

คาเฉล่ียรวมตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน  5.00 ไมนําตัวบงชี้ 9.3 
มาคํานวณ 

ตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน    
ตัวบงชี้ที่ 2.8  5 ขอ 5 ขอ  5  

คาเฉล่ียรวมตัวบงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน  5.00  
ตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง     
ตัวบงชี้ที่ สนพ. 1 5 ขอ 5 ขอ  5  
ตัวบงชี้ที่ สนพ. 2 5 ขอ 5 ขอ  5  
ตัวบงชี้ที่ สนพ. 3 5 ขอ 5 ขอ  5  

คาเฉล่ียรวมตัวบงชี้ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง  5.00  
 
1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน 
หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ 
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คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
คาคะแนนของหนวยงาน =  (คาเฉลี่ยคะแนนตัวบงชี้บังคับทําทุกหนวยงาน x 0.35) + (คาเฉลี่ย

คะแนนตวับงชี้บังคับทําเฉพาะบางหนวยงาน x 0.55) + (คาเฉลี่ย
คะแนนตวับงชี้   ที่หนวยงานสรางขึ้นเอง x 0.10) 

 
คาคะแนนของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ =  ((4.5 / 9) x 0.35) + (5 / 1) x 0.55) 
          + (15 / 3) x 0.10)) 
 
      =  5.00 
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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, 5 5 30 / 6 
= 5 ดีมาก  

ข.มาตรฐานดาน
พันธกิจของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5 5, 5, 5 15 / 3 
= 5 

ดีมาก ไมนําตัวบงชี้ 
9.3 มาคํานวณ 

 



 94 
 

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 - 35 / 7 = 5.00 15 / 3 = 5.00 
50 / 5 
= 5.00 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, 5 5, 5, 5, 5 40 / 8 = 

5.00 ดีมาก 
ไมนําตัวบงชี้ 

9.3 มา
คํานวณ 
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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. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอดุมศึกษา 
2.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

- - - - - 

 

2.2 ดานการวจิัย - - - - -  
2.3 ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม - - - - - 

 

2.4 ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - 

 

รวม - 35 / 7 = 5.00 15 / 3 = 5.00 5.00 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, 5, 5 5, 5, 5, 5 

40 / 8 
= 5.00 ดีมาก 

ไมนําตัวบงชี้ 
9.3 มาคํานวณ 

3. ดานการเงนิ - 5 - 5 / 1 = 
5.00 ดีมาก  

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

5.00 ดีมาก  

รวม - 35 / 7 = 5.00 15 / 3 = 5.00 5.00 ดีมาก  
ผลการประเมนิ

คุณภาพ 
 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 
บทสรุปผูบริหาร 
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สวนที่  4  บทสรุปผูบริหาร 
 
4.1 การดําเนินภารกิจของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ ปการศกึษา 2553 ตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ตัวบงชี้บงัคบัทําทุหนวยงาน 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน   
 บุคลากรของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความเขาใจในปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนดําเนินงานของสํานักพิมพฯ อยางชัดเจน ตลอดจนใหความรวมมือในการดําเนินงานตามภารกิจ
อยางครบถวน นอกจากนี้ สํานักพิมพฯ ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานและความสําเร็จของแผน
อยางตอเน่ือง และไดปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อใหตัวบงชี้บรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว ตลอดจน
เพ่ือใหแผนของสํานักพิมพฯ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยและ
ปจจัยภายนอก  จึงสามารถบรรลุผลตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานจํานวนทั้งสิ้น 19 ตัวบงชี้ คิดเปน
รอยละ 100 ผลการประเมินเฉลี่ยไดคะแนน 5 คะแนน 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  จํานวน 9 ตัวบงชี้ 
 ผูบริหารและบุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนใหความรวมมือและมีความขยันขันแข็งในการ
ปฏิบัติงานทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
หนวยงาน มุงเนนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ จึงกอใหเกิดนวัตกรรมดาน KM ในการ
เผยแพรความรูและเทคนิคในการทํางานของบุคลากรภายใน เชน การเย็บกี่หนังสือ การใชเครื่องเจาะ
กระดาษ และ KM เพ่ือเผยแพรความรูในงานใหเปนประโยชนแกคนทั้งองคกร เชน การใชโปรแกรม
เปลี่ยนภาษา และคําที่มักสะกดผิด เปนตน ประการสําคัญคือ การใหความสําคัญตอการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผานอีเมลและเว็บไซตอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเกิดประโยชนแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอก สําหรับระบบการบริหารความเสี่ยงและการนํา
ฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ สํานักพิมพฯ มีการมอบหมายบุคลากรในการรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
และประเมินผลตามแผนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยไดคะแนน ........ คะแนน 
(รอผลการประเมินผูบริหาร) 
 
องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ   
 สํานักพิมพฯ เปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ  โดยการ
สํารวจความตองการใชทรัพยากรและเสนอความคิดเห็นผานทางหัวหนาหนวยงาน รวมทั้งยังมีการใช
ขอมูลจากสถิติที่มีการรวบรวมไว เชน บันทึกคาใชจายและการเบิกใชพัสดุโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศ
จากสวนกลาง (โปรแกรม MEIS) เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณของสํานักพิมพฯ อยาง
ตอเน่ือง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหบุคลากรมีความตระหนักถึงความสําคัญในการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา เชน การประหยัดทรัพยากรไฟฟา นํ้า และกระดาษ เปนตน โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยไดคะแนน 
5 คะแนน 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 สํานักพิมพฯ มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการทําประกันคุณภาพมากมาย เชน การสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป การจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติงาน การจัดโครงการจัดการความรูตางๆ และคูมือวิธีการใช
เครื่อง เปนตน รวมทั้งมีการเผยแพรเอกสารที่เปนประโยชนบางสวนใหหนวยงานอื่นไดนําไปใช
ประโยชนผานทางเว็บไซตของสํานักพิมพฯ อีกดวย คะแนนประเมินเฉลี่ยไดคะแนน 5 คะแนน 
 
องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 สํานักพิมพฯ ตระหนักถึงความสําคัญไดในการสรางการรับรูในอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหแก
บุคลากร  โดยผูอํานวยการสํานักพิมพฯ มีการถายทอดอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจุดเนน
จุดเดนใหบคลากรรับทราบอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน  คะแนนประเมิน
เฉลี่ยไดคะแนน 5 คะแนน 
 
4.2 การดําเนินภารกิจของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 ตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษาสํานักพิมพฯ โดย 
 ผูอํานวยการสํานักพิมพฯ ใชหลักธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ดังน้ี 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) บริหารงานบรรลุตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการและ
แผนกลยุทธตามที่กําหนดไว รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง 
การบริหารงานในปตอไป 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  การบริหารงานที่ใชทรัพยากรดานตนทุน แรงงาน และ
ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบสนองความตองการของนักศึกษา คณาจารย และผูใชบัณฑิต 
และมีแผนการบริหารความเสี่ยง 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สงเสริมใหมีการบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
พันธกิจของหนวยงาน ตามความตองการของนักศึกษา คณาจารยและผูใชบัณฑิตรวมทั้ง ตามความ
เหมาะสมและตามระยะเวลาที่กําหนด 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)   ผูบริหารหนวยงานแสดงความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามหนาที่และเปาหมายที่กําหนดไวตามความคาดหวังของบุคลากร ผูใชบัณฑิตและนักศึกษา 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) สงเสริมใหมีการรับฟงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ 
ไดแก การประชุม การรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การรับฟงความ
คิดเห็นของคณาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนผาน BU Forum และเว็บไซตของ
สํานักพิมพฯ และมีการพิจารณาหลักเกณฑในการพิจารณาประเมินผลงานของอาจารยประจําป เปนตน 
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6) หลักการมีสวนรวม (Participation) สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรจัดทําแผน ปฏิบัติงาน
ประจําป การนําเสนองบประมาณและแนวทางการพัฒนาหนวยงาน โดยผานทางการประชุม สําหรับการ
ประเมินผลงานประจําปของบุคลากร จะเปนการประเมินผลงานแบบสองทาง คือ ประเมินโดยผูบริหาร
หนวยงานและประเมินโดยตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกจากคณาจารยและบุคลากร 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  มอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหแกหัวหนา
แผนกในการดูแลการดําเนินงาน และดําเนินโครงการของหนวยงาน รวมทั้งมอบหมายงานอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมในที่ประชุมหนวยงานในรูปแบบของคณะกรรมการชุดตางๆ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
การบริหารบุคลากร พ.ศ. 2550 และเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับสิทธิและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) บุคลากรในหนวยงานไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการในดาน
ตางๆ อยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกชาย หญิง อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา เชน 
การมอบหมายงานในหนวยงาน 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการหาขอตกลงรวมกันภายในหนวยงาน 
โดยเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นผานที่ประชุมหนวยงาน 

 
 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3  ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 สํานักพิมพฯ  ใหความสําคัญกับการจัดการความรูอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาและเก็บความรูดาน
ตางๆ อยางเปนระบบ จนกลายเปนหน่ึงนวัตกรรมของสํานักพิมพฯ เชน คูมือวิธีการปฏิบัติงาน สรุปผล
การดําเนินงาน และKnowledge in the Toilet เปนตน รวมทั้งไดมีการเผยแพรองคความรูที่มีประโยชน
ผานทางเว็บไซตของสํานักพิมพฯ เชน คําที่มักสะกดผิด 
 
4.3 การดําเนินภารกิจของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ ปการศกึษา 2553 ตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ.2551 
 มาตรฐานดานศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษา 
 1. ดานกายภาพ 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนหนวยงานในสังกัดสายบริหาร มีอาคารสํานักพิมพฯ ตั้งอยู 
ณ วิทยาเขตรังสิต มีการบริหารจัดการภายใตสภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและใหความสะดวก 
ปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรในสํานักพิมพฯ มีการทํางานอยางมีความสุข พรอมคิด
สรางสรรคเพ่ือองคกรตอไป 
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 2. ดานวิชาการ 
สํานักพิมพฯ มีสวนรวมในการสนับสนุนการผลิตสิ่งพิมพเพ่ือประกอบการเรียนการสอนการวิจัย 

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการดําเนินงานของคณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สํานัก
พิมพฯ ยังเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการพิมพขอสอบทุกประเภททุกชั้นป    ทั้งวิทยาเขตกลวย
นํ้าไทและวิทยาเขตรังสิต โดยบุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนยึดถือหลักจรรยาบรรณในการรักษา
ความลับของขอสอบเปนสําคัญ 
 3. ดานการเงิน 
 สํานักพิมพฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินและงบประมาณประจําปโดยการวิเคราะหจาก
ทรัพยากรที่ใชไป ในแตละปมารวบรวมเพื่อนํามาจัดตั้งงบประมาณในปตอไป ทั้งน้ี เพ่ือใหการใชเงิน
เปนไปตามแผน การเงินและงบประมาณที่วางไวอยางมีระบบ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอการ
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการตรวจสอบใหเกิดความถูกตอง โปรงใส 
 4. ดานการบริหารจัดการ 

สํานักพิมพฯ เนนการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม     
ในการวางแผน เสนอแนะ และปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
ตลอดจนมีการนําระบบการจัดการความรูในองคกรมาใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนวยงาน
อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบดวยมาตรฐานใน 4 ดาน ดังน้ี 
1. ดานการผลิตบัณฑิต 

 สํานักพิมพฯ เปนหนวยงานสนับสนุนในการผลิตสิ่งพิมพทั้งตําราเรียน เอกสารประกอบการสอน 
และเอกสารคําสอน เพ่ือใชในการเรียนการสอนภายในสถาบัน ตลอดจนใหความสนับสนุนการผลิตผล
งานวิชาการใหแกคณาจารย ทั้งในการจัดพิมพและเผยแพร ปจจุบัน ตําราเรียนของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากจะเผยแพรภายในมหาวิทยาลัยแลว ยังวางจําหนายที่ศูนยหนังสือใน
สถาบันการศึกษาชั้นนําทั่วประเทศ 
 2. ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ในปการศึกษา 2553 บุคลากรของสํานักพิมพฯ ไดใหบริการวิชาการแกสังคม ทั้งการเปน
วิทยากร ผูชวยวิทยากร และเปนกรรมการแกหนวยงานภายนอก ไดแก กรรมการอํานวยการของ     
โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม 7 คน 

3. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
บุคลากรของสํานักพิมพฯ ทุกคนเขารวมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่มหาวิทยาลัย   

จัดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการใชเลขไทยในการพิมพบันทึกภายใน และ
การนําลายไทยมาประยุกตใหเขากับสิ่งพิมพที่สํานักพิมพฯ ออกแบบ เปนตน 
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 4.4 การดําเนินภารกิจของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2553 ตามมมุมอง
ดานการบริหารจัดการ 

 1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 สํานักพิมพใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก บุคลากรภายในสถาบัน 
นักศึกษา ผูใชบริการภายนอก ไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็นผานทางชองทางตางๆ เชน อีเมล เว็บไซต
ของสํานักพิมพฯ แบบสํารวจความพึงพอใจ และทางโทรศัพท เปนตน  รวมทั้งนําผลสรุปจากความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงการบริการและการปฏิบัติงานของสํานักพิมพฯ 
 2. ดานกระบวนการภายใน 
 สํานักพิมพฯ มีแผนปฏิบัติงานและแผนกลยุทธของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน และปฏิบัติตามแผน โดยดําเนินงานตามระบบ PDCA  รวมทั้งมีการวิเคราะหและจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยง ทําใหการดําเนินงานของสํานักพิมพเปนไปอยางราบรื่นและสามารถปฏิบัติตามแผน
ไดครบทุกแผนงาน 
 3. ดานการเงิน 
 สํานักพิมพฯ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ  โดย
การสํารวจความตองการใชทรัพยากรและเสนอความคิดเห็นผานทางหัวหนาหนวยงาน และมีแผน
งบประมาณที่สอดคลองกับกับทิศทางการบริหารการเลินของหนวยงานตามแผนปฏิบัติงาน  จากนั้นจึง
จัดทํางบประมาณและเสนอใหผูบริหารในสายงานพิจารณา  นอกจากนั้น สํานักพิมพฯ ยังมีการจัดทํา
รายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยสรุปคาใชจายและแจงใหทุกหนวยงานและฝายการคลังทราบทุก
เดือน  รวมทั้งมีการสงรายงานทางการเงินของสํานักพิมพฯ  ใหผูบริหารรับทราบทุกเดือน 
 4. ดานบุคลากร การเรียนรูและนวตักรรม 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักพิมพฯ ปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข รวมทั้งสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรูเพ่ิมอยูเสมอ  โดยไปเขารวมการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5 
ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี 
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ทิศทางการพัฒนาและแนวปฏิบัติที่ดี 
 
5.1 ทิศทางการพัฒนาของสํานักพิมพมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดทําการปรับแผนกลยุทธของหนวยงาน ใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2553 - 2556) และมีการกําหนดแผนกลยุทธทางการเงินให
สอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ทิศทางการพัฒนาในปการศึกษา 2554  ไดแก 
 1. จัดทําโครงการหนังสือตนแบบ  โดยการจัดพิมพตนฉบับหนังสือในรูปแบบตางๆ เชน คําผิด
ที่พบบอย บทสวดมนตร ไวเปนตัวอยางใหผูสนใจเลือกสั่งพิมพ (ชําระคาใชจาย)  เพ่ือนําไปแจกใน
โอกาสตางๆ เชน งานฌาปนกิจศพ เปนตน โดยสํานักพิมพฯ จะบริการพิมพชื่อหรือขอมูลที่ผูสั่งตองการ
เพ่ิมเติมไวในตัวเลม ทั้งน้ี โครงการดังลาวเปนการสนับสนุนกลยุทธในเรื่องความคิดสรางสรรคและจิต
วิญญาณของผูประกอบการ 
 2. สงเสริมบุคลากรทําวิจัยในงาน (R2R) หรือสาขาที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนการสนับสนุนให
บุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเกิดประโยชนตอภาระงานของตนเอง 
 3. สนับสนุนการนําระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร KM/LO มาพัฒนาใหเปนประโยชน
กับงานประจํามากขึ้น ตลอดจนนําระบบ KM มาเสริมสรางใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในอัตลักษณ
ของ “มหาวิทยาลัยสรางสรรค” และจุดเนน จุดเดนของสถาบันมากขึ้นและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. ปลูกฝงใหบุคลากรมีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ โดยรวมจัดโครงการตางๆ 
เพ่ิมขึ้นเพ่ือสรางรายไดแกองคกร 
 5. การเสริมสรางบรรยากาศในหนวยงานใหจุดประกายความคิดสรางสรรค  โดยเพิ่มมุม
สรางสรรค (Creative Corner) และพักผอนแกบุคลากร รวมทั้งเปนเวทีใหบุคลากรไดแสดงออกทาง
ความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น 
 
5.2 แนวปฏิบตัิทีดี่ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 สํานักพมิพฯ มีนวัตกรรมที่พัฒนามาจากการทําประกันคุณภาพดังน้ี 
 1. สรุปผลการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจําปการศึกษา (ฉบับแรก
ประจําปการศึกษา 2544 - ปปจจุบัน ป 2553  รวม 10 ฉบับ)  
 2. เอกสาร “บอกกลาวเลาเรื่องไทย” รายสามเดือน (ฉบับแรกเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 
2551 - ฉบับเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2554 ปจจุบัน รวม 16 ฉบับ)   
 3. เอกสารขาว “ความรูอยูในหองสุขา Knowledge in the Toilet) รายเดือน (ฉบับแรก
เดือนมิถุนายน 2552 - ฉบับปจจุบัน เดือนเมษายน 2553 รวม 20 ฉบับ) 
 4. คูมือวิธีปฏิบัติงาน รายป (ฉบับแรกปการศึกษา 2544 - 2553 ปจจุบัน รวม 10 ฉบับ  
 5. คูมือวิธีการใชเครื่อง รายป (ฉบับแรกปการศึกษา 2549 - 2553 ปจจุบัน รวม 5 ฉบับ 
 6. คําที่มักสะกดผิด ฉบับรวมเลม ครั้งที่ 1 
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 7. แผนกลยุทธทางการเงินสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ป 2553 – 2554 (ครั้งที่ 1) 
 8. การติดประกาศคําขวัญเพ่ือเปนการกระตุนใหบุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีตอการบริการและการ
ประกันคุณภาพ “ศักด์ิศรีชาวสํานักพิมพฯ คุณภาพเต็มปริ่มในหัวใจ” 
 
 แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักพิมพฯ ไดแก  
 1. การนําแผนกลยุทธขององคกรมาจัดทําเปนแผนกลยุทธของหนวยงาน และจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการ (รายป)  
 2. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในแตละโครงการแลวนํามาเขียนเปนแผนปฏิบัติงานรายบุคคล
ของหนวยงาน (รายเดือนและรายป) 
 3. ติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานรายบุคคลในที่ประชุมของหนวยงาน (อยางนอย 2 
เดือนตอครั้ง) 
 4. มอบหมายใหมีผูติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกเดือน และรายงานให ผอ.สนพ. 
รับทราบปญหา (ในกรณีที่ไมเปนไปตามแผน)  
 5. หากแผนใดมีปญหา ผูรับผิดชอบตองแจงในที่ประชุมเพ่ือรวมกันวิเคราะหและหาแนว
ทางแกไข จนนําไปสูกระบวนการปรับปรุงแผนใหเหมาะสม  
 6. แผนใดที่สามารถดําเนินการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวจะมีการประชาสัมพันธใหคนภายใน
องคกรรับทราบและจัดใหมีการแลกเลี่ยนเรียนรูในหนวยงานตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
  

รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

  องคประกอบที1่ (งบประมาณ)       
1   จํานวนตวับงชี้ของแผนปฏบิัติงานประจําป (งบประมาณ) (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 19 
2   จํานวนตวับงชี้ของแผนปฏบิัติงานประจําปที่บรรล ุ (ตัวบงชี้) สกอ. 1.2 19 
 องคประกอบที่ 2 
8
5  ไมมีการายงานขอมูล    
 องคประกอบที่ 3 
8
6    ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนกัศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ) (คาเฉลี่ย 1-5) สกอ. 3.1 - 
8
7   จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภท 

(โครงการ/
กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 

8
8   จํานวนกิจกรรมวิชาการ 

(โครงการ/
กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 

8
9   จํานวนนักศกึษาที่เขารวมทุกกิจกรรมวชิาการ (คน) สกอ. 3.2 - 
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รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

90   จํานวนกิจกรรมกีฬา  และการสงเสริมสุขภาพ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
91   จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรมกีฬา  และการสงเสริมสุขภาพ (คน) สกอ. 3.2 - 
92   จํานวนกิจกรรม  บําเพ็ญประโยชน  และรกัษาสิ่งแวดลอม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
93   จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรม  บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (คน) สกอ. 3.2 - 
94   จํานวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
95   จํานวนนักศึกษา  ที่เขารวมทุกกิจกรรมนันทนาการ (คน) สกอ. 3.2 - 
96   จํานวนกิจกรรมสงเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ. 3.2 - 
97   จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทกุกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (คน) สกอ. 3.2 - 
  องคประกอบที่ 4       

98   จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) สกอ. 4.3 - 
99   จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (บาท) สกอ. 4.3 - 
100   จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน (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 
    จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาต ิ

เรื่อง “ชองวางขององคความรู : สภาพการณดําเนินงานและปจจัยทีม่ีผลตอการ
เปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพออนไลนในประเทศไทย” สกอ. 4.4 1 

106     จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาต ิ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
107     จํานวนผลงานที่จดสิทธิบตัรและอนุสทิธิบตัร (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
108     จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน ระดับชาติหรือนานาชาต ิ (ชื่อเรื่อง) สกอ. 4.4 - 
109   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวจิัย (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 ใหบริการวชิาการและวชิาชพีระดับชาติหรือนานาชาติ (แหลง/ศูนย) สกอ. 5.5 - 
114   คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (คาเฉลี่ย) สกอ. 5.4 - 
  องคประกอบที่ 6       

115 
  จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศลิปะและวัฒนธรรม 

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

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

  องคประกอบที่ 7       
116   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ทั้งหมด (คน) สกอ. 7.4 43 
117   จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวชิาการ หรือ นําเสนอผลงานวิชาการ (คน) สกอ. 7.4 - 
118     ในประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 
119     ตางประเทศ (คน) สกอ. 7.4 - 
120   จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทกัษะวชิาชีพ (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 12,949,605 
128   รายรับจากการบริการวิชาการและวชิาชีพ (บาท) สกอ. 8.1   
129   คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1  
130   คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวชิาชีพ (บาท) สกอ. 8.1  
131   คาใชจายและมูลคาในการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (บาท) สกอ. 8.1   
132   คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย เจาหนาที่ และพนักงาน (บาท) สกอ. 8.1 43,600 
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รายการ หนวย 
 ขอมูลอางอิง  

กลุมสาขา 
 สําหรับ PI  

133   คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปการศึกษา) (บาท) สกอ. 8.1 - 
134   เงินเหลือจายสุทธ ิ(ปการศกึษา) (บาท) สกอ. 8.1  - 
  องคประกอบที่ 9       

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



 

 

 


