
      

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

โดย 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
- การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
- รับการตรวจประเมินฯ วนัที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2. รอบการประเมิน 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) อาจารย์สายเพชร  อักโข ประธานกรรมการ 
2) อาจารย์ศุภกัญญา  จันทรุกขา กรรมการ 
3) อาจารย์ภัทราจิตร  แสงสว่าง กรรมการ 
4) นายรัฐพล  แมน่ธน ู เลขานุการ 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผน และก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ของโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของโรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหาร 
และบุคลากรโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
ซักถาม และขอความเห็นเพิ่มเติม 

3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ และการ

ตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลใน
ภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
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- ฝ่ายเลขานุการ น าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่หน่วยรับ
ตรวจ รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี น าเสนอตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักและหน่วย
วิสาหกิจ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เก่ียวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ตารางการตรวจเยี่ยม 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า และรับฟงัการรายงานผลการด าเนนิงานของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า พร้อมสัมภาษณผ์ู้บรหิาร 

10.30 – 11.00 น. สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่าย 
11.00 – 11.30 น. สัมภาษณบ์ุคลากรสายสนับสนนุ 
11.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้มีรบับริการ /หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงานและประชุมสรุป

ประเด็นทีไ่ด้จากการตรวจเอกสารหลักฐาน  
14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผล

เบื้องต้นด้วยวาจา  
16.00 เป็นต้นไป คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผูบ้รหิาร และบุคลากร

พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 
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ส่วนที่ 3 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 

ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ตั้งอยู่บนข้อมูลที่โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดเตรียม รวมทั้งเอกสารการประเมิน
ตนเอง (SAR) การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินการ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการ เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก/หน่วยวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 7 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการตรวจรประเมินฯ ในภาพรวมอยู่ใน “ระดับพอใช้” 
(คะแนนเฉลี่ย 2.83 จากค่าคะแนนเต็ม 4.00) หากพิจารณาแยกรายองค์ประกอบ พบว่า 

- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีจ านวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
5 การจัดซื้อ (คะแนนเฉลี่ย 3.50) , องค์ประกอบที่ 3 การผลิต (คะแนนเฉลี่ย 3.25) , องค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.20) และองค์ประกอบที่ 6 บุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.00) ตามล าดับ 

- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 
บัญชีและการเงิน (คะแนนเฉลี่ย 2.67) และองค์ประกอบที่ 7 นวัตกรรมและ INF (คะแนนเฉลี่ย 2.00)  

- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ที่ 2 การตลาดและการขาย (คะแนนเฉลี่ย 1.33)  

 
ทั้งนี้ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินฯ ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร  ผลการด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1_ด้านการบริหารจัดการ      3.2 ปานกลาง 
1.1  ลักษณะของผู้บริหาร   6 4.00 ดี 

1) มีเป้าหมาย และแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย   1     
2) มีการตัดสินใจบนข้อมูลจริง   1     
3) มีความเป็นผู้น า   1     
4) มีความซ่ือสัตย์ และยุติธรรม ต่อลูกค้าและพนักงาน   1     
5) มีความคิดสร้างสรรค์   1     
6) เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   1     

1.2  โครงสร้างการบริหาร   4 4.00 ดี 
1) ไม่มีการก าหนด   1     
2) เริ่มมีแนวคิดการแบ่งโครงสร้างการท างาน   1     
3) มีการก าหนดโครงสร้างแต่ไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างที่วางไว้ เช่น 

การสั่งงาน ข้ามขั้นตอน มีผู้สั่งงานไม่ตรงตามสายงาน เป็นต้น 
  1     

4) มีโครงสร้างชัดเจนผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มท่ี 

  1     

1.3  จริยธรรมการบริหาร (หลักธรรมาธิบาล) 100 4.00 4.00 ดี 
 - เทียบบัญญัติไตรยางค์จากหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ (ท่ี

ด าเนินการได้) 
10       

 - เทียบบัญญัติไตรยางค์จากหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ  10       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินฯ ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร  ผลการด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.4  แผนธรุกิจ   2 2.00 พอใช้ 
1) ไม่มีการก าหนด   1     
2) เริ่มมีแนวคิดจัดท าแผนธุรกิจ   1     
3) มีแผนธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ยังไม่ด าเนินการ         
4) มีแผนธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ด าเนินการตามแผน

ท่ีวางไว้ 
        

1.5  ดัชนีชี้วัดการบริหาร   2 2.00 พอใช้ 
1) ไม่มีดัชนีชี้วัด   1     
2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดท าดัชน้ีวัด   1     
3) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดในองค์กรแต่ไม่มีการติดตาม         
4) มีการก าหนดดัชนีชี้วัดในองค์กรและมีการติดตามท่ีชัดเจน

สามารถตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
        

2_การตลาดและการขาย     1.33 ควรปรับปรุง 
2.1  การวางแผนการขาย เป้าหมาย และผลก าไร รวมถึงการ
ติดตามผลให้ได้ตามแผน 

  2 2.00 พอใช้ 

1) ไม่มี   1     
2) มีแต่ไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการด าเนินงานและไม่ได้ติดตามผล   1     
3) มี ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการติดตามผลและปรับปรุงท าให้ได้

ตามท่ีตั้งเป้าไว้ 
        

4) การพัฒนาปรับปรุงแผนงาน ทบทวน ปรับปรุงแผนอย่าง
สม่ าเสมอ 

        

2.2  การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (ลูกค้าใหม่+ลูกค้าเก่า) 
การประชาสัมพันธ์และการดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

  1 1.00 ควรปรับปรุง 

1) ไม่มี   1     
2) มีแผนงานการประชาสัมพันธ์         
3) มีแผนประชาสัมพันธ์ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ

ทาง social media 
        

4) ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการ 12 ราย และลูกค้าใหม่เพ่ิมขึ้นเกิน 
12 รายต่อป ี

        

2.3  อัตราการเติบโตยอดขาย (%) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
2560 

    1.00 ควรปรับปรุง 

% ยอดขาย ปีงบประมาณ 2561 -14.39   หมายเหตุ -  
คะแนน 1 ลดลง 
คะแนน 2 เท่าเดมิ 
คะแนน 3 เพิ่มขึ้น 0-10% 
คะแนน 4 เพิ่มขึ้น>10% 

% ยอดขาย ปีงบประมาณ 2560 -12.20   

% ยอดขาย ปีงบประมาณ 2561 เมื่อเทียบปี 2560 -2.19 ลดลง 

3_การผลิต     3.25 ปานกลาง 
3.1  การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต และระบบการ
ซ่อมบ ารุง 

  4 
4.00 ดี 

1) ส่งมอบงานตรงเวลาร้อยละ 30   1     
2) ส่งมอบงานตรงเวลาร้อยละ 50   1     
3) ส่งมอบงานตรงเวลาร้อยละ 80   1     
4) ส่งมอบงานตรงเวลามากกว่าร้อยละ 90 และมีพัฒนาการดีขึ้น   1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินฯ ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร  ผลการด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

3.2  ระบบการสั่งงาน   3 3.00 ปานกลาง 
1) การสั่งงานส่วนใหญ่เป็นการสั่งงานด้วยวาจา   1     
2) มีระบบสั่งงานแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มีใบส่ังงานแต่ไม่มี

รายละเอียดงานท่ีชัดเจน 
  1     

3) มีระบบสั่งงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้   1     
4) มีการสั่งงานด้วยเอกสารหรือผ่านระบบสารสนเทศท่ีมีความ

ถูกต้องแม่นย า 
        

3.3  การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน   3 3.00 ปานกลาง 
1) ไม่มีการก าหนดเกณฑ์ในการควบคุม   1     
2) มีการก าหนดเกณฑ์แต่ไม่มีการติดตามผลการควบคุมต้นทุน   1     
3) มีการก าหนดเกณฑ์และมีการควบคุมต้นทุน   1     
4) วิเคราะห์ บริหารจัดการลดต้นทุนได้ต่อเน่ือง         

3.4  อัตราต้นทุนการผลิตเทียบกับยอดขาย     3.00 ปานกลาง 
  ปีงบ 60 ปีงบ 61     

ต้นทุนการผลิต  6966461.65 5967637.77     
ยอดขาย 8,526,765.00    7,299,012.82      
 อัตราต้นทุนการผลิตเทียบกับยอดขาย 1.2 1.2    

4_บัญชีและการเงิน     2.67 พอใช้ 
4.1  ระบบบัญชีการเงินและการจัดท างบการเงิน   4 4.00 ดี 
หมายถึง ระบบบัญชี มีการวางผังบัญชีและบัญชีภายในองคก์ร มีการรวบรวม
ข้อมูลด้านการเงิน และมกีารจัดท างบการเงนิเป็นรายเดือน หรอืรายไตรมาส 

        

1) ไม่ได้จัดท า   1     
2) ไม่สามารถท าบัญชีและปิดงบการเงินภายในองค์กรได้   1     
3) สามารถปิดงบการเงินภายในเป็นรายปีได้   1     
4) มีการจัดท างบการเงินอย่างสม่ าเสมอ เป็นรายเดือนหรือราย

ไตรมาส 
  1     

4.2  การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน   2 2.00 พอใช้ 
การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน หมายถึง การน าข้อมูลจาก
บัญชี และขอ้มูลจากรายงานทางการเงินมาสร้างกราฟ หรือดัชนีเพื่อใช้เป็น
ตัววัดแสดงการเกิดปัญหา และสามารถท าการวิเคราะห์ปัญหาและจัดการ
กับปัญหาได้ 

        

1) ไม่มีการน าเสนอข้อมูล   1     
2) มีการเสนอข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความ

แตกต่างทางการเงิน 
  1     

3) สามารถน าสาเหตุความแตกต่างในงบการเงิน (ปีก่อน/เดือน
ก่อน) มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ 

        

4) สามารถน าข้อมูลอื่นๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทุกครั้ง         
4.3  อัตราก าไรสุทธิปีปัจจุบัน     2.00 พอใช้ 
  ปีงบ 60 ปีงบ 61     

ก าไรสุทธิ 419,929 161,502     
ยอดขาย 8,526,765 7,299,013     
อัตราก าไรสุทธิ 4.925 2.213 -2.712  
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินฯ ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร  ผลการด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

5_การจัดซื้อการจัดหา     3.50 ปานกลาง 
5.1 ขั้นตอนการจัดซื้อ   4 4.00 ดี 

1) ไม่มี   1     
2) เริ่มมีเอกสารและขั้นตอนการจัดซ้ือที่แน่ชัดส าหรับยืนยันการ

จัดซ้ือ 
  1     

3) มีเอกสารในการจัดซ้ือแต่ยังมีบางครั้งไม่อยู่ในขั้นตอนหรือไม่
ปฏิบัติตามโครงสร้างอ านาจท่ีวางไว้ 

  1     

4) มีระบบและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

  1     

5.2 การควบคุมงานสั่งท าภายนอก   3 3.00 ปานกลาง 
ในหัวข้อนี้ให้พิจารณาผู้รับจ้างผลิต 
Ø ด้านคุณภาพมกีารสุ่มตรวจ หรอืการส่งเจ้าหน้าทีข่องบริษัทไปตรวจสอบที่
โรงงานผูร้ับจ้าง  
Ø ด้านการส่งมอบ หมายถึง การติดตามตรวจสอบเพือ่ยืนยันการส่งมอบ 

        

1) ไม่มีระบบ ขาดเอกสารประกอบยืนยัน   1     
2) มีการด าเนินการบ้างแต่ไม่ต่อเนื่อง   1     
3) มีระบบชัดเจน มีเอกสาร ติดตามผล รายงานผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  1     

4) มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง 

        

6_ บุคลากร     3.00 ปานกลาง 
6.1 การสร้างความพอใจแก่พนักงาน   1 1.00 ควรปรับปรุง 

1) ไม่มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล   1     
2) มี Turn over สูงมากเมื่อเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่งผล

ต่อการด าเนินงานปัจจุบัน 
        

3) มี Turn over พอประมาณใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม
เดียวกัน  

        

4) Turn over น้อยกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบรรยากาศ
ในการท างานท่ีดี 

        

6.2 การสื่อสาร (อาจมองถึงกิจกรรมท่ีท าให้เกิด Bottom Up 
ขึ้นมา) 

  3 
3.00 ปานกลาง 

1) ไม่มี   1     
2) มีแต่ยังไม่มีผลงานท่ีน่าพอใจหรือไม่ถึงเป้าหมาย   1     
3) มีพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสร้างผลงาน

ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
  1     

4) มีการพัฒนาการสื่อสาร Bottom up ท่ีมีประสิทธิภาพ         
6.3 ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับขั้นการเล่ือนต าแหน่งงานและ 
การประเมินผลการท างาน 

  4 4.00 ดี 

1) ไม่มีมาตรฐานเลย   1     
2) เริ่มมีแนวคิดในการจัดท า   1     
3) มีระบบแต่ไมช่ัดเจน ไม่มีการประกาศให้พนักงานทราบ    1     
4) มีระบบ แสดงให้พนักงานได้ทราบมีการประเมินผลการเลื่อน

ต าแหน่งชัดเจนพนักงานทุกคนเข้าใจในหลักเกณฑ์ 
  1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินฯ ค.กก.ประเมินฯ 

ตัวต้ัง/ตัวหาร  ผลการด าเนินงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

6.4 การฝึกอบรม การสร้างทักษะพนักงาน   3 3.00 ปานกลาง 
1) ไม่มี   1     
2) มีแต่ไม่ได้ผล   1     
3) มแีละได้ผล    1     
4) มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นชัดเจน         

6.5 สวัสดิการและความปลอดภัย   3 3.00 ปานกลาง 
1) ไม่มี   1     
2) มีแต่ไม่ได้ผล   1     
3) มีและได้ผล   1     
4) มีการพัฒนาให้แหมาะสมกับสถานการณ์อย่างเสมอ         

6.6 สภาพแวดล้อมในการท างาน 5 ส.   4 4.00 ดี 
1) ยังไม่มีการด าเนินการ   1     
2) สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ   1     
3) ท าสภาพแวดล้อมการท างานได้ 2-4 ส    1     
4) ท าได้ประสบความส าเร็จในการท างาน 5 ส. ประสบ

ความส าเร็จ 
  1     

7_ นวัตกรรม และระบบสารสนเทศ     2.00 พอใช้ 
7.1 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและบัญชี   2 2.00 พอใช้ 

1) ไม่มีการเก็บข้อมูล   1     
2) เริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจแต่ยังไม่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 
  1     

3) มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดท าฐานข้อมูล
สรุปประมวลผล  

        

4) มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบและสามารถน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

        

รวมผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้     2.83  พอใช้ 
 
หากพิจารณาในมุมมองด้านปัจจัยต่างๆ เทียบกับค่าเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด ดังนี้  
 

องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี ้

ประเด็น หัวข้อประเมิน 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย ค.กก.ประเมินฯ ระดับคุณภาพ 
1) การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.40  3.20  ปานกลาง 

1 system ลักษณะของผู้บริหาร 3.00  4.00   ดี 
2 system โครงสร้างการบริหาร 4.00  4.00   ดี 
3 system จริยธรรมการบริหาร(หลักธรรมาธิบาล) 4.00   4.00   ดี 
4 system แผนธุรกิจ 3.00   2.00   พอใช้ 
5 system ดัชนีชี้วัดการบริหาร 3.00  2.00   พอใช้ 

2) การตลาดและการขาย  คะแนนเฉลี่ย 3.00  1.33  ควรปรับปรุง 

1 system การวางแผนการขาย เป้าหมาย และผลก าไร 
รวมถึงการติดตามผลให้ได้ตามแผน 

3.00  2.00   พอใช้ 

2 system การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า(ลูกค้าใหม่+
ลูกค้าเก่า) การประชาสัมพันธ์และการดูแลลูกค้าแต่
ละกลุ่ม 

3.00   1.00  ควรปรับปรุง 
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องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี ้ ประเด็น หัวข้อประเมิน 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย ค.กก.ประเมินฯ ระดับคุณภาพ 

3 Performance อัตราการเติบโตยอดขาย (%) 3.00  1.00   ควรปรับปรุง 
3) การผลิต  คะแนนเฉลี่ย 3.00  3.25  ปานกลาง 

1 system การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต และ
ระบบการซ่อมบ ารุง 

2.00  4.00   ดี 

2 system ระบบการสั่งงาน 4.00   3.00   ปานกลาง 
3 system การควบคุมต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน 3.00  3.00   ปานกลาง 
4 Performance อัตราต้นทุนการผลิตเทียบกับยอดขาย 3.00  3.00   ปานกลาง 

4) บัญชีและการเงิน คะแนนเฉลี่ย 3.00   2.67  พอใช้ 

1 system ระบบบัญชีการเงินและการจัดท างบการเงิน 4.00  4.00   ดี 
2 system การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน 3.00  2.00   พอใช้ 
3 Performance อัตราก าไรสุทธิปีปัจจุบัน 2.00  2.00   พอใช้ 

5) การจัดซื้อ คะแนนเฉลี่ย 3.50  3.50  ปานกลาง 

1 system ขั้นตอนการจัดซ้ือ 4.00    4.00   ดี 

2 system การควบคุมงานสั่งท าภายนอก 3.00  3.00   ปานกลาง 

6) บุคลากร คะแนนเฉลี่ย 3.00  3.00   ปานกลาง 

1 system การสร้างความพอใจแก่พนักงาน 3.00   1.00   ควรปรับปรุง 
2 system การสื่อสาร 3.00  3.00   ปานกลาง 
3 system ระบบการจ่ายเงินเดือน ระดับขั้นการเลื่อนต าแหน่ง

งานและ การประเมินผลการท างาน 
4.00  4.00   ดี 

4 system การฝึกอบรม การสร้างทักษะพนักงาน 3.00  3.00   ปานกลาง 
5 system สวัสดิการและความปลอดภัย 3.00     3.00   ปานกลาง 
6 system สภาพแวดล้อมในการท างาน  2.00   4.00   ดี 

7) นวัตกรรม และ INF คะแนนเฉลี่ย 2.00  2.00   พอใช้ 

1 system ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจและบัญชี 2.00  2.00   พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย (รวม) 
3.08  2.83   

  ปานกลาง พอใช้ 
 
 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ/ รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสการพัฒนา 
 

จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 
1. แผนธุรกิจ พบว่า โรงพิมพ์มีการริเริ่มในการจัดท าแผน แต่แผนยังไม่มีรายละเอียดส าหรับด าเนินงาน 

รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน และก าหนดตัวชี้วัดเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนธุรกิจ 
รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์เดิมที่ก าหนดไว้เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามสภาวะปัจจุบันของธุรกิจ 

2. กระบวนการด้านการตลาดและการรักษาลูกค้า ควรมีแผนงานการตลาดที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผลด าเนินงานเพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์และท าแผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีให้กับลูกค้าใหม่และ
ลูกค้าเก่า 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ ดังนี ้
 

องค์ประกอบ จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารจัดการ 
 

1. ควรทบทวนกลยุทธโ์ดยวิเคราะห์จากสภาวะปัจจุบันของโรงพิมพ์ฯ เพื่อน ามาก าหนดแผนธุรกิจ แผนการ
ตลาด และตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

2. ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายตามแผนกล
ยุทธ์ 

2. การตลาดและการ
ขาย 
 

1. การด าเนินการวางแผนการขาย โดยแยกรายผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการติดตามผล และทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามแผน 

2. ควรมีการวเิคราะห์กลุม่ลูกค้าหลัก และวางแผนประชาสมัพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าดังกล่าว และรักษา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

3. จัดท าการวิเคราะห์ผลด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรบัการปรับปรงุการบริการ เช่น ช่องทางการบรกิาร 
การจัดการข้อร้องเรียนใหต้รงกับความต้องการของลูกค้า 
 

3. การผลติ 
 

1. ควรก าหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอนในผังการด าเนินงาน เพื่อให้เห็นภาพการท างานท่ีชัดเจน น ามา
ปรับปรุงกระบวนงาน ลดขั้นตอนหรือระยะเวลาลงจากเดิมได้ เช่น ขั้นตอนการประเมินราคา เพื่อให้
ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการโรงพิมพ์ฯ และป้องกันความเสีย่งในการให้บริการ 
  

4. บัญชีและการเงิน 1. ควรมีการน าข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการตัดสินใจ เช่น แนวโน้มรายได้ ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบย้อนหลัง 
3 ปี จุดคุ้มทุน งบการเงินล่วงหน้า  

2. ควรมีการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน เพื่อหาข้อแตกต่างในงบการเงิน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เช่น ใน
ปี 2561 งานสิ่งพิมพ์ชนิดพิเศษ มีปริมาณจ านวนช้ินเพิ่มมากขึ้น แตก่ลับมีรายได้ลดลง เนื่องจากสาเหตุ
ใด เป็นต้น 
 

5. การจัดซื้อและ
จัดหา 

ควรมีการเก็บข้อมูลการประเมินผูร้ับจ้างในแง่คุณภาพของงาน เช่น ข้อผิดพลาดงานท่ีสั่ง ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการในงานท่ี Out source เพื่อน ามาปรับปรุงหรือเลิกว่าจ้าง 
 

6. บุคลากร 
 

1. ในการประชุมการด าเนินงานของทุกแผนก ควรมีการสรปุการประชุมในแต่ละครั้ง และสื่อสารไปยัง
ผู้บริหารระดับสูงต่อไป เช่น การวเิคราะห์การใช้งานทรัพยากรในองค์กร 

2. ควรมีการวเิคราะห์ร้อยละ TURN OVER พนักงานเทียบกับกิจการทีใ่กล้เคียง เช่น สถานปฏิบตัิการ U 
place เป็นต้น 

3. ควรมีระบบการติดตามการฝึกอบรม เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงในการน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานแต่ละฝา่ย 
4. ควรมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่น ามาพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการ เช่น ผลการตรวจสุขภาพ

พนักงานในภาพรวมมาวิเคราะหเ์พื่อจัดกิจกรรม หรือสวสัดิการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 

7. นวัตกรรมและ
ระบบสารสนเทศ 

ควรมีการก าหนดรายงาน และข้อมูลสรุปต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารและตดัสินใจของผู้บริหาร จากระบบ
สารสนเทศ Express  

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR 

1. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบงานประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ประกันคุณภาพให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ควรมีการเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ครบตามตัวบ่งชี้ 
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ภาคผนวก 
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บันทึกภาคสนาม / ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ ์
 
การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ 

ข้อจ ากัด 
 นโยบายจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องสถานภาพของโรงพิมพ์ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากการด าเนินงานยังอิง

ระเบียบตามระเบียบส่วนราชการ เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ แต่รายได้ต้องการให้เป็นแบบ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังขาดความคล่องตัวท าให้การบริหารงานในเชิงธุรกิจ 

 โรงพิมพ์ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีการจัดสรรรายได้จากโรงพิมพ์ให้กับ
มหาวิทยาลัย 10% จากยอดรายได้  ส่วนการบริหารค่าใช้จ่ายโรงพิมพ์ ต้องใช้เงินจากผล
ประกอบการของตัวเอง 

 นโยบายการใช้บริการโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยยัง ที่
สนับสนุนให้ใช้บริการจากโรงพิมพ์ 
ปัญหา 

 การจัดท าแผนการด าเนินงาน (รายรับ รายจ่าย)  ให้ด าเนินการตามภารกิจ ตามที่กองแผนก าหนด 
 ผลประกอบการ income ไม่คงท่ี  
 รายรับ รายจ่าย ไม่สามารถควบคุมได้ตามไตรมาสที่คาดหวัง เนื่องจากผู้ใช้บริการได้รับเงิน

งบประมาณล่าช้า ท าให้โรงพิมพ์ต้องรับรู้รายได้ก่อนมีการให้บริการ  
 ยังไม่มีการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์หลักของโรงพิมพ์ เนื่องจากมีบุคลากรน้อย และต้องเร่ง

ให้บริการแก่ลูกค้า ท าให้ยังไม่มีการทบทวน  
 รายได้ลดลง และมีการลดลงทุกปี เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาของ

เทคโนโลยีและนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มีการใช้ e-book , e document มากขึ้น รวมถึงลูกค้า
ที่มาท ารูปเล่มงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมลดลง จากการจัดสรรงบประมาณที่
ลดลง 

 มีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าโดยการจัดท า e-book  แตมี่ปัญหาด้านอัตราก าลังคนมีน้อย ดังนั้นการ
จะส่งบุคลากรไปอบรมในระยะเวลาค่อนข้างนาน อาจมีผลต่อการท างานของโรงพิมพ์  

 การบริการงานพิมพ์บางงานต้องมีการจ้างงานโรงพิมพ์ภายนอก เนื่องจากโรงพิมพ์ไมส่ามารถ
ด าเนินการเองได้ในบางส่วน  

 บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ เช่น เช่น การเช่าซื้อ จ้างเหมาอุปกรณ์   หลายรายปฏิเสธการยื่นเสนอราคา
เนื่องจากมีข้ันตอนซับซ้อน ท าให้โรงพิมพ์ฯ  มีทางเลือกไม่มากนักในการหาผู้เสนอราคา  

 ปัญหาหลักในการบริหารจัดการ นโยบาย ระเบียบ ทิศทางการด าเนินงาน 
 ระเบียบพนักงานโรงพิมพ์ มีการจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารงานของโรงพิมพ์ 
 ในปีงบประมาณ 2562 นโยบายของมหาวิทยาลัย แจ้งให้โรงพิมพ์เข้างานใช้ระบบ UBUFMIS ตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งทางโรงพิมพ์ฯ ได้วางแผนการ
ใช้โปรแกรม Express ส าหรับจัดท าบัญชีไว้แล้ว ท าให้ต้องพิจารณายกเลิกเพ่ือไม่ให้ท างานซ้ าซ้อนทั้ง
ที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
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ค.กก.อ านวยการ 
 มีการก าหนดการประชุมผู้บริหารทุกเดือน แต่เนื่องจากต้องการประหยัดรายจ่ายของโรงพิมพ์ ในการ

จ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุมผู้บริหาร จึงมีการปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นรายไตรมาส (หากมีเรื่อง
เร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้) 

 มีแนวนโยบายให้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่โรงพิมพ์ฯ มีปัญหาเรื่องบุคลากรน้อยท าให้ต้องใช้เวลาใน
การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับน าเสนอให้ลูกค้า  

 ความไม่ชัดเจน เรื่อง การบริหารจัดการของโรงพิมพ์ (ระเบียบการเงิน โครงสร้างหน่วยงาน)  
 จากปัญหาที่เกิดข้ึน (weakness) ยังไม่เคยน าเสนอ ถึง กบม / สภามหาวิทยาลัย  
 ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่มีแนวทางการด าเนินงานใกล้เคียง

กัน เช่น หน่วยวิสาหกิจ หน่วยหารายได้ ควรอยู่ร่วมกัน 
 ควรต้องมีระบบการติดตามหนี้คงค้าง / การออกใบเสร็จแล้วยังไม่มาสั่งพิมพ์งาน ท าให้เกิดเป็น

เจ้าหนี้คงค้างของโรงพิมพ์ และไม่สามารถตัดเป็นรายได้ 
 การวิเคราะห์ค่าของเสีย ท าให้โรงพิมพ์ทราบสถานการณ์ต้นทุนที่แฝงในงบการเงิน 
 แผนกลยุทธ์การเงิน ยังไม่ชัดเจน  

หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร 
 มีการประชาสัมพันธ์แต่ยังด าเนินการได้ไม่มากนัก   
 บุคลากรมีจ ากัด ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการโดยเฉพาะฝ่ายผลิต ฝ่ายส านักงานต้องท าหลาย

หน้าที่ต้องช่วยฝ่ายผลิตในบางงาน 
 อาคารส านักงานไม่เอ้ือในการปฏิบัติงาน  
 เป็นอาคารที่เป็นส่วนร่วมกับหลายหน่วยงาน (สโมสร นศ.) ซึ่งอาคารเก่ามีปัญหาเรื่องน้ ารั่วน้ าซึม 

งบประมาณการซ่อมบ ารุงของส านัก ที่ก าหนดไว้มีจ ากัด ไม่สามารถปรับปรุงได้หมด ใช้วิธีประสาน
กับกองกายภาพ 

 ปัญหาในการผลิต กรณีจ้างเหมาจากภายนอกไม่ค่อยมีปัญหา แต่มีปัญหาในส่วนที่ส านักผลิตเอง 
 รายงานการส่งมอบงานลูกค้ายังไม่มีสรุปทุกเดือน (ยังไม่ผ่าน ค.กก.ที่เก่ียวข้อง และเพ่ิงมีการสรุป

ช่วงก่อนเขียน SAR) แต่มีข้อมูลในใบส่งมอบงาน  
 Flow chart การผลิต อาจเพ่ิมเติมในส่วนการแก้ไขแต่ละครั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถทราบกรอบแนว

ทางการด าเนินการ  
 มีการประชุม ของฝ่ายผลิตกับฝ่ายบริหาร เป็นประจ า เป็นลักษณะของการ KM และปรับเปลี่ยน

แนวทางการท างาน 
 ระเบียบประกาศของโรงพิมพ์ มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการเรียนการสอน แต่นโยบายคือให้ส านัก

หาก าไรรายได้  
 แผนการหาลูกค้า / การผลิตรูปแบบใหม่ (ยังไม่หารือเป็นลายลักษณ์อักษร) 
 มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี แต่ยังไม่มีการสรุปผลการตรวจ เสนอผู้บริหาร 
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 การประเมินการปฏิบัติงาน (ข้ึนเงินเดือน) เกณฑ์มี 2 ส่วน คือ มาจากตัวบุคลากร (ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ) และผู้บริหาร (แบบประเมินเหมือนกัน) แต่ปีงบ 62 จะมีแบบประเมินปฏิบัติที่ไม่
เหมือนกัน โดยล้อตามภาระงานของแต่ละคน 

 การฝึกอบรม (ได้เข้าอบรมเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น) เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 
 บัญชี มีการรายงานข้อมูลทุกเดือน โดยดูเป้าหมายที่การได้ก าไร ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ได้รับ

ผลกระทบจากการลดงบประมาณทั้งมหาวิทยาลัย และบางหน่วยงานใช้บริการโรงพิมพ์ภายนอก 
ท าให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

 Fix cost จุดคุ้มทุน ทั้งนี้ ส านัก อาจจะกระตุ้น โดยใช่ข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ให้มากข้ึน เพ่ือชี้
ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

 การเบิกจ่ายพัสดุ ยังต้องด าเนินงานตามระบบ EGP ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่ต่อไปจะให้เข้าใช้ใน
ระบบ UBUFMIS  

ผู้ใช้บริการ 
 ควรมีการประสานงานกับฝ่ายวิชาการ(กองบริการการศึกษา)   ในส่วนตารางการสอบเพ่ือใช้

เตรียมข้อสอบให้ครบถ้วน  
 ผลิตงานตรงเวลา และมีความอะลุ่มอะลวยในการท างานมากสามารถให้บริการได้ตามที่ร้องขอ 

เช่น อาจารย์ส่งข้อสอบเช้า แต่จะสอบบ่าย ก็สามารถจัดท าให้ได้ 
 ไม่มีปัญหาข้อสอบรั่ว อาจจะมีข้อสอบหน้าไม่ครบ แต่น้อยครั้ง 
 ส านัก ควรมีการน าเสนอสินค้า เช่น การจัดท าเนียบรุ่น (คณะวิทย์ฯ ที่มีนักเรียน รมว.เข้า

มาร่วมโครงการ) ที่หลากหลาย รวมถึงยังมีการประชาสัมพันธ์น้อย ควรจะมีแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์พร้อมราคา ให้กับกลุ่มเป้าหมายในมหาวิทยาลัย 

 มีการประสานคนตีราคา กับคนรับเรื่อง อาจมีบางครั้งที่เกิดความคลาดเคลื่อน 
 

 








