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ค าน า 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับกล

ยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามปรากฏ

ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทั้งผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้    
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จ านวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร 

หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ บุคลากร และผู้ใช้บริการ แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 2560 จ านวน 62 ตัวบ่งชี้ 8 องค์ประกอบ 

พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.10) เมื่อวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ปานกลาง” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 2.56) องค์ประกอบที่ 2 การตลาดและการขาย 

(คะแนนเฉลี่ย 2.09) และองค์ประกอบที่ 5 การจัดซื้อการจัดหา (คะแนนเฉลี่ย 3.00) ส่วนองค์ประกอบที่มี

ระดับคุณภาพ “พอใช้” มีจ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การผลิต (คะแนนเฉลี่ย 2.00) 

องค์ประกอบที่ 4 บัญชีและการเงิน (คะแนนเฉลี่ย 2.00) องค์ประกอบที่ 6 บุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 1.86) 

องค์ประกอบที่ 7 นวัตกรรมและระบบสารสนเทศ (คะแนนเฉลี่ย 1.50) และองค์ประกอบที่ 8 การจัดการ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 1.60) 

 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ แม้ว่า หน่วยงานจะมีระบบ (System) จะอยู่ในระดับที่ 

“ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.00) แต่มีการด าเนินงานด้าน Performance อยู่ในระดับที่ “ปานกลาง” 

(คะแนนเฉลี่ย 2.86) จึงส่งผลให้ภาพรวมของหน่วยงาน อยู่ในระดับที่ “ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.10) 
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2560 
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    (รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส) 
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         (นางสาวภัทราจิตร แสงสว่าง) 

 

 

4. ............................................................................ เลขานุการ 

    (นางสาวสายใจ จันเวียง) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2.2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2560 

2.1.2 รอบการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2559 (ผลการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ประธานฯ 

2. นางสาวศุภกัญญา จันทรรุกขา กรรมการ 

3. นางสาวภัทราจิตร แสงสว่าง กรรมการ 

4. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า

รายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง 

ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.2.3 เพ่ือให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม

สนับสนุน การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2.3 ประวัติและความเป็นมาของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.3.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการให้จัดท าโครงการจัดตั้งโรง
พิมพ์ในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2542 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ในการให้บริการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  เอกสาร ต าราประกอบ การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย  โดยมอบหมายให้ส านักวิทยบริการ 
เป็นผู้จัดท าโครงการในการจัดตั้งโรงพิมพ์ พร้อมทั้งแผนการด าเนินงาน  อีกทั้งให้ศึกษาความพร้อม 
และความเป็นไปได้ในการด าเนินการในการจัดตั้งโรงพิมพ์ ทั้งนี้การด าเนินการในส่วนของส านักวิทย
บริการ ได้มอบหมายให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร โดยหัวหน้าหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า
โครงการจัดตั้ง เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยทางฝ่ายผลิตและบริการเอกสารได้จัดท าร่าง
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544  โดยได้น าเสนอ
ร่างระเบียบข้อบังคับต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้อนุมัติ
ให้ด าเนินการจัดตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2544 โดยได้
ด าเนินการในรูปแบบของหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์  ทั้งนี้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีทุนในการ
ด าเนินการในการจัดตั้งครั้งแรกจ านวน  141,800 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ย้ายที่ท างานมาปฏิบัติงาน 
ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นการสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการและได้ท าการต่อเติมอาคาร
ด้านล่างของอาคารกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงเป็นส านักงานโรงพิมพ์ โดยจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยเป็นห้อง
ส านักงาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อนการพิมพ์ และต่อมาได้ขออนุมัติในการต่อเติมอาคารด้านข้าง
ตึกกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือจัดท าเป็นห้องอัดส าเนาด้วยระบบดิจิตอล และห้องออฟเซท โดยต่อเติมเป็น
อาคารชั้นเดียว พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการพิมพ์ให้มีความทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เพ่ือผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งการพิมพ์ด้วย
ระบบดิจิตอลและการพิมพ์มาตรฐานด้วยระบบออฟเซทสี ภายใต้กรอบแนวคิดที่จะให้บริการในการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ครอบคลุม  มีศักยภาพ และราคาประหยัด ลดต้นทุนแก่ผู้ ใช้บริการภายใน
มหาวิทยาลัย อีกท้ังยังมีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านวิชาการและทางด้านการพิมพ์แก่
บุคลากรและหน่วยงานภายนอก เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาและยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 



 

 

4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560                         
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  

 

2.3.2 โครงสร้างภายในหน่วยงาน  
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวดี  กงเพชร 

ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต 
นางปียาพัชร  ท านุ 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
 

นายบดิน  พันธุ์เพ็ง 
หัวหน้าฝ่ายผลิต 

นางสาววาทินี  รักสมยา 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

นายวัชระ  ดุษฎีกุล 
นักวิชาการช่างศิลป์ 

นางสาวเจนจิรา  จารุเกษม 
เจ้าหน้าที่การเงิน 
 

นายพรชัย  ชาววัง 
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

นางรัตติยาภรณ์  พรหมทา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นายศักดิ์สิทธิ์  วรรณแก้ว 
พนักงานทั่วไป 
 

 นายคนิศร  โสภาสิน 
ลูกมือช่าง 

ขอบข่ายภารกิจการด าเนินงาน 
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือประอบการ
เรียนการสอน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมสัมมนา การวิจัย และข้อสอบต่าง ๆ ให้แก่
คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง อาทิ ผลิต
หนังสือ ต ารา รูปเล่มมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งสามารถวางจ าหน่ายตามส านักพิมพ์หรือ หนังสือ
ประกอบการอ่านทั่วไป โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วารสาร ประกาศนียบัตร นามบัตร โดยพิมพ์
ด้วยระบบมาตรฐานการพิมพ์แบบออฟเซท  และพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลสอดสีที่ได้ความคมชัด 
นอกจากนี้ยังพิมพ์ระบบพิเศษ เช่น     การปั๊มเงิน การปั๊มทองบนสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
 ด้านวิชาการ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้บริการเก่ียวกับการให้ค าปรึกษา แนะน า   
การฝึกอบรมฯ  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบด้านการพิมพ์ เทคนิคและ
กระบวนการผลิตงานพิมพ์ต่าง ๆ  อีกท้ังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการอีกด้วย 
 



 

 

5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560                         
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  

 

ปัจจุบันโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหน่วยที่ปฏิบัติงานภายในฝ่ายผลิต ประกอบด้วย  
3 หน่วยย่อย คือ 
 1. งานเทคโนโลยีก่อนการพิมพ์ 
 2. งานเทคโนโลยีระบบการพิมพ์ 
 3. งานเทคโนโลยีหลังการพิมพ์ 
 
 ฝ่ายผลิต 
 1. งานเทคโนโลยีก่อนการพิมพ์ มีหน้าที่ คือ พิมพ์ต้นฉบับ ออกแบบกราฟิกทางการพิมพ์     
แยกสีทางการพิมพ์ จัดท าฟิล์มต้นฉบับทางการพิมพ์ออฟเซท จัดท าต้นฉบับส าหรับการพิมพ์ระบบ
ดิจิตอล ประสานงานและพิสูจน์อักษรร่วมกับผู้ใช้บริการ 
 2. งานเทคโนโลยีระบบการพิมพ์ มีหน้าที่ คือ 
  2.1 พิมพ์ระบบออฟเซท 
  2.2 พิมพ์ระบบดิจิตอล 
  การพิมพ์ระบบออฟเซทเป็นการพิมพ์ทั้งแบบสีเดียว สองสี สามสี สี่สี และสีพิเศษ             
โดยผู้ปฏิบัติงานจะรับฟิล์ม ต้นฉบับทางการพิมพ์เพ่ือน าไปสร้างแม่พิมพ์หรือเพลททางการพิมพ์           
และเข้าสู่กระบวนการพิมพ์เป็นชิ้นงานต่อไป  ซึ่งจะต้องมีการควบคุมคุณภาพทั้งความคมชัด ความ
ถูกต้องแม่นย า โทนสีของภาพและตัวอักษรให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ใช้บริการ 
  การพิมพ์ระบบดิจิตอลเป็นระบบการพิมพ์แบบใหม่ที่พัฒนามาจากการถ่ายเอกสาร             
ซึ่งจะเป็นเครื่อง Copy Print ที่มีหัวอ่านเก็บความละเอียดของข้อมูลได้สูงกว่าการถ่ายเอกสาร 
สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบขาว-ด า และสอดสี ทั้งการพิมพ์เป็นตัวอักษรและพิมพ์เป็นรูปภาพ ซึ่งมีการ
ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์เช่นเดียวกับระบบออฟเซท  โดยกระบวนการผลิตจะไม่มีการจัดท าฟิล์ม
ต้นฉบับ คือ สามารถน าเอาต้นฉบับที่ Pintout จากเครื่องพิมพ์ไปท าส าเนาต่อได้ทันท ี
 3. งานเทคโนโลยีหลังการพิมพ์  มีหน้าที่ คือ 
 การผลิตงานส่วนท้ายสุดของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยจะรับช่วงต่อหลังจากการพิมพ์ด้วย  
ระบบออฟเซท และระบบดิจิตอลแล้วเสร็จ  แล้วน ามาตรวจนับ ตัดเจียน เรียงพร้อมเข้ารู ปเล่ม             
ทั้งแบบไสสันทากาว เย็บมุงหลังคา เข้าเล่มร้อยห่วง  เข้าเล่มปกแข็ง และเข้าเล่มแบบพิเศษ ตามที่
ผู้ใช้บริการต้องการ ตลอดจนการบรรจุหีบห่อทางการพิมพ์และน าส่งต่อผู้ใช้บริการ 
 
 ฝ่ายบริหาร 
 มีหน้าที่ คือ ติดต่อประสานงานกับคณะ/หน่วยงานและบุคคลที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จัดหา 
และประสานงานกับพัสดุเพื่อวัสดุทางการพิมพ์  เก็บรวบรวมสถิติการปฏิบัติงานของโรงพิมพ์ งานแผน
และนโยบาย งานด้านบุคคล งานธุรการ งานพัสดุและงานการเงิน ตลอดทั้งการให้บริการตอบค าถาม
เกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เก็บรวบรวม  และสรุป
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ปัญหา ข้อคิดข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการพิมพ์ จัดท า
โครงการศึกษาอบรม สัมมนาต่าง ๆ โครงการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 เป้าหมายและกลยุทธ์หลัก ทิศทางขององค์กรที่เป็นแนวคิดและท่ีก าหนดเป็นรูปธรรม 

 (1) เพ่ือพัฒนาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ระบบการผลิตและการให้บริการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนหน่วยงานภายนอก 

 (2) เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 (3) เพ่ือศึกษาวิจัยแนวทางที่เหมาะสมและพึงประสงค์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการติดตามผลและประเมินคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ 

 (4) เพ่ือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาบุคลากรในส่วนของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้
ได้มาตรฐานในด้านการผลิตและให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 
 
 วัฒนธรรมองค์กร และนโยบาย 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายในการด าเนินงานคือ การให้บริการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนการ
ให้บริการ แก่หน่วยงานและชุมชนภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค  และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การสื่อสารภายในองค์กรระดับบริหารจัดการ / การทบทวนผลการด าเนินงาน ล าดับการ

บังคับบัญชาของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนงานของโรงพิมพ์ 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ าปีของโรงพิมพ์ 
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี และรายงานการเงินของโรงพิมพ์ 

   (4) ให้ความเห็นชอบเสนอระเบียบ การแบ่งส่วนงาน การจัดระเบียบการบริหารภายใน การ
บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินต่อมหาวิทยาลัย 

บรรดาข้อบังคับตามวรรคก่อนให้ออกเป็นระเบียบมหาวิทยาลัย 
  (5) แต่งตั้ งถอดถอนและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ตามค าเสนอแนะ                  

ของคณะกรรมการบริหาร 
  (6) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์ 
  (7) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานของโรงพิมพ์ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอ 
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  (8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการเมื่อด ารงต าแหน่งมาแล้วสองปีให้แล้วเสร็จภายใน    
สองเดือน 

  (9) ก ากับ ดูแล การประกันคุณภาพด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการบริหาร 
  (10) ก าหนดค่าตอบแทนผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ 
  (11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) เสนอนโยบายและแผนงานของโรงพิมพ์ ต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณา 
(2) พิจารณาเสนอระเบียบและข้อบังคับภายในโรงพิมพ์ ต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
(3) จัดท างบประมาณรายได้ และรายจ่ายประจ าปีของโรงพิมพ์ 
(4) จัดท ารายงานประจ าปี  และรายงานการเงินของโรงพิมพ์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของโรงพิมพ์หรือตามที่คณะกรรมการอ านวยการ

มอบหมาย    
 
ผู้จัดการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตั้งถอดถอนผู้ช่วยผู้จัดการ 
(2) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกและ

สอบแข่งขันพนักงานโรงพิมพ์ 
(3) ด าเนินการควบคุมดูแลแนวนโยบายการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
หัวหน้างานและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 

การสื่อสารภายในองค์กรระดับบริหารจัดการ 
-  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
-  ผู้จัดการ 
-  หัวหน้างานและพนักงาน 

 
การทบทวนผลการด าเนินงาน 
 การประชุมของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนผลการ
ด าเนินงานและก าหนด/ส่งเสริมนโยบายในการด าเนินงานของโรงพิมพ์  ประกอบด้วย 
 -  การประชุมคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
แต่หากมีเรื่องรีบด่วนที่จ าเป็น  ให้ประธานกรรมการบริหารเรียกประชุมได้ทันที 
 



 

 

8 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560                         
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  

 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
1. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  ประธาน 
2. ประธานสภาอาจารย์     กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม   ทิพราช   กรรมการ 
4. นายรักขิต  รัตจุมพฏ       กรรมการ 
5. ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการและเลขานุการ 

 -  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ  1  
ครั้ง  แต่หากมีเรื่องด่วนที่จ าเป็น  หรือกรรมการตั้งแต่  3  คนข้ึนไปร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้
ประธานกรรมการอ านวยการเรียกประชุมได้ทันที 
 
 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

 1. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม    กรรมการ 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ   กรรมการ 
 4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 
 5. คณบดีคณะบริหารศาสตร์     กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต   รุจิวโรดม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชี   ภังคานนท์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 8. นายชลวิท  อภิรัตน์มนตรี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา   ทองทั่ว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 10. ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับใน โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สุ่มตรวจสัมภาษณ์
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในรอบการ
ประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับใน โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
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3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจ

เยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  ให้
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียม

เอกสารตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมิน
เห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจากคณะต่างๆ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้บริหารของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ ผู้จัดการโรง
พิมพ์ หัวหน้าฝ่าย เป็นต้น 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย บุคคลภายในมหาวิทยาลัย ได้ตรวจประเมิน จาก
เอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ บุคลากร และผู้ใช้บริการ แล้ว คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 2560 จ านวน 62 ตัวบ่งชี้ 
8 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 
2.10) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ปาน
กลาง” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 2.56) 
องค์ประกอบที่ 2 การตลาดและการขาย (คะแนนเฉลี่ย 2.09) และองค์ประกอบที่ 5 การจัดซื้อการ
จัดหา (คะแนนเฉลี่ย 3.00) ส่วนองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” มีจ านวน 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การผลิต (คะแนนเฉลี่ย 2.00) องค์ประกอบที่ 4 บัญชีและการเงิน (คะแนน
เฉลี่ย 2.00) องค์ประกอบที่ 6 บุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 1.86) องค์ประกอบที่ 7 นวัตกรรมและระบบ
สารสนเทศ (คะแนนเฉลี่ย 1.50) และองค์ประกอบที่ 8 การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม (คะแนน
เฉลี่ย 1.60) 
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ แม้ว่า หน่วยงานจะมีระบบ (System) จะอยู่ใน
ระดับที่ “ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.00) แต่มีการด าเนินงานด้าน Performance อยู่ในระดับที่ 
“ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.86) จึงส่งผลให้ภาพรวมของหน่วยงาน อยู่ในระดับที่ “ปานกลาง” 
(คะแนนเฉลี่ย 2.10) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 



 

 

12 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560                         
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  

 

 

ด้านที ่ องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี้ที ่
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
ผลงานเทียบค่า

เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

1 การบริหารจัดการ   3.33  3.00  2.56   

  1 ลักษณะของผู้บริหาร 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 / เท่าเดิม 

  2 อ านาจการตดัสินใจในการบริหาร 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 / เท่าเดิม 

  3 โครงสร้างการบรหิาร 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 / เท่าเดิม 

  4 จริยธรรมการบริหาร-การสนองความต้องการ
ของลูกค้า 

4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 X เท่าเดิม 

  5 จริยธรรมการบริหาร(หลักธรรมาธิบาล) 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 X น้อยกว่า 

  6 แผนธุรกิจ 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 X เท่าเดิม 

  7 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมห่รือ
กระบวนการใหม ่

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 / เท่าเดิม 

  8 ผลการด าเนินธรุกิจ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 / เท่าเดิม 

  9 ดัชนีช้ีวัดการบริหาร 
 

4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 
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ด้านที ่ องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี้ที ่
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
ผลงานเทียบค่า

เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

2 การตลาดและการ
ขาย 

  2.73  2.45  2.09   

  1 กลยุทธ์การดูแลลูกค้าใหม ่เก่า SWOT 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 / เท่าเดิม 

  2 การวางแผนการขาย เป้าหมาย และผลก าไร 
รวมถึงการตดิตามผลใหไ้ดต้ามแผน 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 / เท่าเดิม 

  3 การบริหารลูกหนี ้ 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 X น้อยกว่า 

  4 โครงสร้างองค์กรและกจิกรรมการขาย 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 X น้อยกว่า 

  5 ข้อมูลสารสนเทศและการประชาสมัพันธ์ 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 X น้อยกว่า 

  6 นโยบายดา้นราคา (การแข่งขัน) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 / เท่าเดิม 

  7 ช่องทางจัดจ าหน่าย การคัดเลือกและ
ประเมินผล 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 / เท่าเดิม 

  8 การจัดการค าร้องเรียนจากลูกค้า 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 X เท่าเดิม 

  9 การสร้างความพอใจแก่ลูกค้า 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 X น้อยกว่า 

  10 การจัดส่ง  คลังสินค้า 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 / เท่าเดิม 
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ด้านที ่ องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี้ที ่
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
ผลงานเทียบค่า

เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

  11 อัตราการเติบโตยอดขาย (%) 3.00 -  15.00 2.00 -  26.95 2.00 X เท่าเดิม 

3 การผลิต   3.09  2.73  2.00   

  1 ผังโครงสร้างองค์กรในหน่วยการผลิตกับ
บทบาทหน้าท่ีในหน่วยการผลิต 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 / เท่าเดิม 

  2 การวางแผนการผลติ และควบคุมการผลิต 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 X เท่าเดิม 

  3 ระบบการสั่งงาน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 / เท่าเดิม 

  4 การตรวจสอบ QC(การควบคุมของเสีย) 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 X น้อยกว่า 

  5 การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  6 คู่มือขั้นตอนการท างาน 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 X เท่าเดิม 

  7 ระบบการซ่อมบ ารุง 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  8 การออกแบบและจดัเตรียมต้นฉบบัทางการ
พิมพ์ 

4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  9 อัตราการส่งมอบ 4.00 80.00 3.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 
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ด้านที ่ องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี้ที ่
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
ผลงานเทียบค่า

เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

  10 อัตราของเสีย 4.00 30.00 4.00 1.00 4.00 / เท่าเดิม 

  11 อัตราต้นทุนการผลิตเทียบกับยอดขาย 2.00 5.00 2.00 2.00 2.00 / เท่าเดิม 

4 บัญชีและการเงิน   3.80  3.50  2.00   

  1 ระบบบัญชีการเงินและการจดัท างบการเงิน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 / เท่าเดิม 

  2 การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจดัการภายใน 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 X เท่าเดิม 

  3 การควบคุมก าไร  ความสามารถในการท า
ก าไร การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) 
การใช้จุดคุ้มทุนในการวิเคราะห ์

3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  4 การจัดการทางการเงิน การใช้ทุนและ
สินทรัพย ์

4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  5 การจัดการเงินทุน อัตราการหมุนเวียน 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 X น้อยกว่า 

  6 การวางแผนทางการเงิน 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  7 แผนการลงทุน 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  8 ความสามารถในการช าระหนี ้ 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 X น้อยกว่า 
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ด้านที ่ องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี้ที ่
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
ผลงานเทียบค่า

เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

  9 ระบบ Security 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  10 อัตราก าไรสุทธิ 4.00 4.00 3.00 2.79 4.00 / มากกว่า 

5 การจัดซ้ือ การจัดหา   3.60  3.60  3.00   

  1 อ านาจในการจัดซื้อ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 / เท่าเดิม 

  2 ขั้นตอนการจัดซื้อ 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 X น้อยกว่า 

  3 การติดตามการส่งมอบ ความก้าวหน้าของงาน
และคณุภาพ 

4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 X น้อยกว่า 

  4 ระบบ Logistics การขนส่งและการขนย้าย
สินค้า 

4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 X น้อยกว่า 

  5 การควบคุมงานสั่งท าภายนอก 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 / เท่าเดิม 

6 บุคลากร   3.14  3.14  1.86   

  1 การสร้างความพอใจแก่พนักงาน 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  2 การสื่อสาร 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 
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ด้านที ่ องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี้ที ่
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
ผลงานเทียบค่า

เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

  3 ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับขั้นการเลื่อน
ต าแหน่งงานและ การประเมินผลการท างาน 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 / เท่าเดิม 

  4 การฝึกอบรม การสร้างทักษะพนักงาน 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 X น้อยกว่า 

  5 สวัสดิการและความปลอดภัย 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  6 สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 X น้อยกว่า 

  7 อัตราหมุนเวียนของพนักงาน 3.00 5.00 3.00 10.00 3.00 / เท่าเดิม 

7 นวัตกรรม และระบบ
สารสนเทศ 

  1.75  1.50  1.50   

  1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 / เท่าเดิม 

  2 การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 / เท่าเดิม 

  3 ระบบฐานข้อมลูทางธุรกิจและบัญชี 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 / เท่าเดิม 

  4 การใช้ Software ช่วยในการบริหารจัดการ
องค์กร 

4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 X เท่าเดิม 

8 การจัดการชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

  1.60  1.60  1.60   
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ด้านที ่ องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี้ที ่
หัวข้อประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
คณะกรรมการ

ประเมิน 
ผลงานเทียบค่า

เป้าหมาย 

เทียบคะแนน 
ประตนเองกับการ
ประเมินโดย ค.กก. ผลงาน คะแนน ผลงาน คะแนน 

  1 นโยบายในการจัดการเกี่ยวกับด้านชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 / เท่าเดิม 

  2 การด าเนินการกิจกรรม CSR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 / เท่าเดิม 

  3 การด าเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 / เท่าเดิม 

  4 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกจิกรรม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 / เท่าเดิม 

  5 จ านวนข้อร้องเรียน (ครั้งต่อป)ี 4.00 - 4.00 - 4.00 / เท่าเดิม 

 2.10   
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 ผลการประเมินโดยรวม ผลการประเมินของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2559 เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ 
“ปานกลาง” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 
2.56) องค์ประกอบที่ 2 การตลาดและการขาย (คะแนนเฉลี่ย 2.09) และองค์ประกอบที่ 5 การจัดซื้อ
การจัดหา (คะแนนเฉลี่ย 3.00) ส่วนองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” มีจ านวน 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การผลิต (คะแนนเฉลี่ย 2.00) องค์ประกอบที่ 4 บัญชีและ
การเงิน (คะแนนเฉลี่ย 2.00) องค์ประกอบที่ 6 บุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 1.86) องค์ประกอบที่ 7 
นวัตกรรมและระบบสารสนเทศ (คะแนนเฉลี่ย 1.50) และองค์ประกอบที่ 8 การจัดการชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 1.60) 
ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ S P รวม 

1. การบริหารจัดการ 9 2.56   - 2.56  ปานกลาง 

2.การตลาดและการขาย 11 2.10  2.00  2.09  ปานกลาง 

3.การผลิต 11 1.88  2.33  2.00  พอใช้ 

4.บัญชีและการเงิน 10 1.78  4.00  2.00  พอใช้ 

5.การจัดซื้อการจัดหา 5 3.00   - 3.00  ปานกลาง 

6.บุคลากร 7 1.67  3.00  1.86  พอใช้ 

7.นวัตกรรมและระบบสารสนเทศ 4 1.50   - 1.50  พอใช้ 

8.การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม 5 1.00  4.00  1.60  พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 62 2.00  2.86  2.10  ปานกลาง 

    พอใช้ ปานกลาง ปานกลาง   

เกณฑ์การประเมิน  
 0.00 - 1.00   ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 
 1.01 – 2.00   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 2.01 – 3.00   ระดับคุณภาพปานกลาง 
 3.01 – 4.00   ระดับคุณภาพดี 



 

20 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560                         
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 
 
จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม 

1. โรงพิมพ์ควรมีข้อมูลเชิงบริหารเกี่ยวกับการวางแผนการเงินการลงทุน ในการเพิ่มศักยภาพ

การผลิตและมีการพยากรณ์ระยะเวลาการคืนทุน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับ

ผู้บริหาร 

2. ควรทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

3. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะสั้น/ระยะยาว และก าหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่สามารถวัดได้ และตัวชี้วัดควรสะท้อนถึงทิศทาง/เป้าหมายในการ

ด าเนินการของโรงพิมพ์ฯ 

4. โรงพิมพ์ฯ ควรจัดท าแผนธุรกิจให้ชัดเจน ระบุ KPI ของแผนธุรกิจให้ชัดเจนเพื่อความสะดวก

ในการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

5. โรงพิมพ์ฯ ควรพิจารณาปรับลดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพิมพ์ฯ และ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 

6. การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ควรเขียนอธิบายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน

และแสดงหลักฐานในแต่ละข้อของเกณฑ์ให้เข้าถึงง่ายชัดเจน 

7. ควรท าความเข้าใจ หลักการวิเคราะห์ความคุ้มค่า/และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร

ตามเกณฑ์การประเมินฯ 

8. พัฒนา/ปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคาร สถานที่ของโรงพิมพ์ฯ เพื่อให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

ของพนักงานและผู้ใช้บริการ 

9. ควรใช้ระบบ MIS ในการค านวณราคาการให้บริการต่างๆ ของโรงพิมพ์ฯ 

 
ด้านที่ 1 :  การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและด าเนินการของโรงพิมพ์ฯ 

ด้านที่ 2 :  การตลาดและการขาย 
จุดที่ควรพัฒนา 

โรงพิมพ์ฯ ควรรักษาฐานลูกค้าเก่า โดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดย
การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ 
ด้านที่ 3 :  การผลิต 
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จุดที่ควรพัฒนา 
โรงพิมพ์ฯ ควรมีการลงทุนเพ่ือเพ่ิมให้โรงพิมพ์ฯ สามารถเป็น One-Stop –Service ของ

กิจกรรมด้านการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

ด้านที่ 4 :  บัญชีและการเงิน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงพิมพ์ฯ ควรมีการจัดท ารายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่แสดงข้อมูลเชิงบริหารในการ
ตัดสินใจในแต่ละเดือน เช่น การเพ่ิม- ลด รายได้ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี หรือค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นข้อสังเกตใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

ด้านที่ 5 :  การจัดซื้อการจัดหา 
-  

ด้านที่ 6 :  บุคลากร 
จุดที่ควรพัฒนา 

โรงพิมพ์ฯ ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้พนักงานมีความสุขในการท างาน 
ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ด้านที่ 7 :  นวัตกรรมและระบบสารสนเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 

โรงพิมพ์ฯ ควรลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อให้มีความทันสมัยในการด าเนิน

กิจการของโรงพิมพ์ฯ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของโรงพิมพ์ฯ 

ด้านที่ 8 :  การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
จุดที่ควรพัฒนา 
โรงพิมพ์ฯ ควรมีระบบและกลไก ในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และด าเนินการตามระบบ
นั้น 
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ภาคผนวก 
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1. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น. 
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
หน่วยงาน 

09.00 - 11.00 น. 
คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการ
ตามองค์ประกอบต่างๆ กับผู้แทนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

11.00 - 11.30 น. 
คณะกรรมการฯ พูดคุยบุคลากรภายในโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(3 -4 คน) 

11.30 - 12.00 น. 
คณะกรรมการฯ พูดคุยบุคลากรภายนอกโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  (4 หน่วย) 

12.00 - 13.00 น. ผู้บริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อ.จุฑามาศ หงษ์ทอง) 

13.00 - 14.00 น. ผู้บริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อ.เสาวดี   กงเพชร) 

14.00 - 15.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินการ 

15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

16.00 - 16.30 น. 
คณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา แก่บุคลากร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 

 

 


