รายงานผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565)
สานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ เขาใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ท
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 17 , 22-23 มกราคม พ.ศ. 2561

โดย
นางสาวมณีรัตน์

ยิ่งยวด

สานักพิมพ์
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2561

เนื้อหาสาระที่ได้จากการดาเนินการ
จากที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดทาแผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561
- 2580) และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นั้น สานักพิมพ์ และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการ
พิมพ์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษที่ดาเนินการบริหารงานเชิงธุรกิจ มีหน้าที่ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่และจัดจาหน่ายเอกสารการสอนชุดวิชา ตารา และของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น สานักพิมพ์ฯ ต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ให้สอดคล้องกับ
แผนของมหาวิทยาลัย

และเพื่อบรรลุเป้าหมายจึงต้องมีการทบทวนวิสัยทัศน์

พันธกิจ

และกาหนดแผน

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสานักพิมพ์ไปสู่วิสัยที่กาหนด โดยเริ่มจากการระดมสมองบุคลากรแต่ละหน่วยงาน
ของสานักพิมพ์เกี่ยวกับทิศทางในการดาเนินการต่อไปในระยะ 5 ปีของสานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ และให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีของสานักพิมพ์ฯด้วย โดยให้แต่ละฝ่ายจัดให้มีการ
ระดมสมองบุคลากรในฝ่ายเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของสานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการ
พิมพ์แห่งชาติ ซึง่ หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานได้นาข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรเข้าร่วมพิจารณาร่วมกันใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) โดยยึดแนวทาง และ
ทิศทางหลักจากการมอบนโยบายของอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน

ซึ่งเป็นรองอธิการดีในกากับ

ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของสานักพิมพ์ ด้วยวิธีการระดมสมองของหัวหน้าหน่วย – ฝ่ายของ
สานักพิมพ์ในการพิจารณากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)
ของสานักพิมพ์ และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งผลจากการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
สรุปได้ดังนี้
วันที่ 17 มกราคม 2561 รับนโยบายจากอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเกี่ยวกับทิศทาง
มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ซึง่
ผู้อานวยการสานักพิมพ์ได้นานโยบายดังกล่าวมาระดมสมองกับหัวหน้าหน่วย – ฝ่ายของสานักพิมพ์จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของสานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ โดยการจัดทา SWOT
Analysis ของสานักพิมพ์ฯ
วันที่ 22-23 มกราคม 2561 ผู้อานวยการสานักพิมพ์ หัวหน้าหน่วย – ฝ่าย ระดมสมองร่วมกันพิจารณาแผนกล
ยุทธ์ และร่วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีของสานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
ซึ่งได้ผลสรุปดังรายละเอียดดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของสานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ที่มีความ
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2561 – 2565) ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วยสานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ จัดทาแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561
– 2565) ของสานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
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1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S1 = บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความ
W1 = บุคลากรมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง ทาให้สมรรถนะในการ
ชานาญในงาน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมี
ทางานลดลง บุคลากรบางส่วนยังขาดความรอบคอบในการ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทางาน และยังปฏิบัติงานไม่ทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการ
S2 = บุคลากรมีความภักดีต่อองค์การ มี service
W 2 = บุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนไม่มีความมั่นคง
mind มีวินัยในตนเองสูง/มีความสามัคคี ร่วมแรง ขาดขวัญและกาลังใจ ไม่มีการจัดสรรตาแหน่ง ทาให้มีการลาออก
ร่วมใจกันปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง
S3 = มีความพร้อมด้านงบประมาณ
W 3 = บุคลากรไม่มีทักษะทางการตลาดและไม่มีฝ่ายการตลาด
S4 = มีเครื่องจักรในการพิมพ์ ครบวงจร ได้
W 4 = ระบบสารสนเทศขาดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
มาตรฐาน
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
S5 = มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ดังนี้ ระบบการ W 5 = สถานที่ไม่เหมาะสมในการดาเนินภารกิจของสานักได้แก่
จัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ การบริหารร้าน
 สถานที่ตั้งศูนย์หนังสืออยู่ในทาเลที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าไม่
หนังสือ โปรแกรมสาเร็จรูป Chang ระบบ 3 มิติ
สะดวก สถานที่คับแคบ
ระบบสารสนเทศการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา
 ไม่มีที่จอดรถสาหรับบริการลูกค้า
ฯลฯ
 พื้นที่ในการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ
S6 = ที่ตั้งโรงพิมพ์เหมาะสม สามารถทากิจกรรมได้
(กิจกรรมการจัดพิมพ์เอกสารลับ)
ครบวงจร
 ไม่มีห้องมั่นคงในการจัดทาเอกสารลับ(หน่วยงาน
S7 = มีโครงสร้างการทางานและกาหนด
ภายนอก)
กระบวนการทางานของแต่ละหน่วยงานชัดเจนที่
 ไม่มีห้องรับรองลูกค้า
ชัดเจน
W 6 =ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล การกาหนด
อัตราเงินเดือน การสรรหาและการกาหนดอัตรากาลังการจัดการ
ด้านการเงินยังใช้ระเบียบราชการ การบริหารการเงินไม่คล่องตัว
W 7 = ขาดความคล่องตัวในการวางแผนการบริหารจัดการ
เพราะภาระชุดวิชาเป็นงานหลักที่ต้องทางานร่วมกับสาขาวิชา
W 8 = ขาดความคล่องตัวในการสั่งพิมพ์ชุดวิชาเพื่อการจัด
จาหน่าย
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)
W 9 = การกาหนดราคาจัดพิมพ์ไม่ได้มาจากต้นทุนจริง แต่
ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
W 10 = ช่องทางการจัดจาหน่ายไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว
W 11 = ไม่สามารถออกแบบเอกสารชุดวิชาให้มีความแตกต่าง
จากเดิมได้
W 12 = ขาดความชัดเจนในโครงสร้างการบริหารเชิงธุรกิจ(ฝ่าย
เผยแพร่และจัดจาหน่าย)
W 13 = การบริหารจัดการร้านหนังสือมีความยุ่งยากเนื่องจาก
เอกสารการสอนมีรูปแบบหลากหลาย ลูกค้าเกิดความสับสน
W 14 = เอกสารการสอนบางชุดวิชาไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ได้รับการต่อว่าจากลูกค้า
โอกาส (Opportunity)
สิ่งคุกคาม (Threat)
O1 = รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเรื่องการพิมพ์
T1 = - นโยบายออกนอกระบบของ มหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน
หนังสือ และการอ่านหนังสือจากสื่อสิ่งพิมพ์
T2 = - การปรับขึ้นค่าจ้าง ไม่ครอบคลุมทั้งระบบ ปรับเพียงฐาน
O2 = การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ทาให้การขยาย ขึ้นต่า
ช่องทางการจัดจาหน่ายเอกสารการสอนได้มากขึ้น T3 = มีการแข่งขันกับธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์เอกชนที่มีราคาถูก
O3 = ประชากรมีรายได้น้อยเลือกที่จะศึกษาต่อที่ กว่า
มสธ. ทาให้สานักพิมพ์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มมากขึ้น
T4 = สานักพิมพ์อื่นๆ ที่ให้ค่าตอบแทนกับผู้เขียนสูงกว่า มสธ.
O4 = รูปแบบในการดาเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน T5 = สังคมไทยโดยเฉลี่ยอ่านหนังสือน้อยลง
นิยมใช้สื่อพกพา สะดวกรวดเร็ว เพิ่มช่องทางในการ T6 = เทคโนโยลีใหม่ๆ เช่นคอมพิวเตอร์พกพา ส่งผลกระทบ
จัดจาหน่าย e-book
ต่อความนิยมของสื่อสิ่งพิมพ์
O5 = มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ T7 = เทคโนโลยีการพิมพ์เปลี่ยนแปลงเร็ว มีผลกระทบต่อการ
ได้เร็วขึ้น และมีคุณภาพสูงขึ้น
ลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
O6 = เอกสารการสอนเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ
T8 = กฎ ระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ไม่
มหาวิทยาลัย
คล่องตัว
O7 = การส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ T9 = กฎ ระเบียบ การบริหารงานบุคคล ต้องอิงระเบียบ
วัสดุในการพิมพ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม
ราชการ
T10 = พื้นที่โดยรอบเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
T11 = ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร
T12 = การรบกวนจากสัตว์(หนูและแมลง)
T13 = ระบบบาบัดน้าเสียไม่มีประสิทธิภาพ

4

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)

สานักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ
แบบครบวงจร และทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเผยแพร่และ
จัดจาหน่ายที่ทันสมัย

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์
ให้มีมาตรฐานและทันสมัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของสังคม

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ ด้านสนับสนุนการศึกษา
ทางไกล

พัฒนากระบวนการผลิตสื่อ
เพิ่มรูปแบบ ช่องทางใหม่ใน
สิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและ การให้บริการ
ประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
สร้างมาตรฐานในการผลิตสื่อ
และสิ่งพิมพ์ให้ได้คุณภาพงาน
ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและ
รูปแบบการจัดฝึกอบรมที่
หลากหลาย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่
หลากหลาย

สร้างความเป็นเลิศด้าน
ทรัพยากรบุคคลและด้านการ
บริหาร

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ/ลูกค้า

เสริมสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบ
วงจร ให้มีประสิทธิภาพ

มิติด้าน
ประสิทธิผล

มิติด้าน
คุณภาพการ
บริการ

5

มิติด้าน
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความ
ประสิทธิภาพการ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวข้อง

พัฒนาและขยายเครือข่าย
ตัวแทนจาหน่าย

พัฒนาระบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

มิติด้าน
พัฒนาทักษะความรู้
การพัฒนาองค์กร ความสามารถของบุคลากร
ด้านการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์

เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ด้านการตลาดและการเป็น
องค์กรเชิงธุรกิจ

เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ด้านการฝึกอบรม

สนับสนุนการประกันคุณภาพ
และการจัดการความรู้เพื่อ
การพัฒนาสานักพิมพ์
พัฒนาระบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี มุ่งพัฒนามาตรการและกลไก
ความรู้ความสามารถทางด้าน ในการขับเคลื่อนแผน
การตลาดให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์

6

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
สานักพิมพ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
V = สานักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบ

วงจร และทันสมัย
พันธกิจ (Mission)
M1 = พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับ
แนวทางการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
M2 = พัฒนาการเผยแพร่และจัดจาหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย และตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
M3 = มุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
M4 = พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค่านิยมหลัก (Core Value)
CV1 = การใส่ใจลูกค้า
CV2 = การทางานเป็นทีม
CV3 = คุณภาพ
CV4 = มาตรฐาน
กลยุทธ์ (Strategy)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมาตรฐานในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้คุณภาพงานตรงตามความต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการสร้าง
นวัตกรรม

7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเผยแพร่และจัดจาหน่ายที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มรูปแบบ และช่องทางใหม่ในการให้บริการเผยแพร่และจัดจาหน่าย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและขยายเครือข่ายตัวแทนจาหน่าย
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดและการเป็นองค์กรเชิงธุรกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ให้มี
มาตรฐานและทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและรูปแบบการจัดฝึกอบรมที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 2 เพิม่ ศักยภาพของบุคลากรด้านการฝึกอบรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ/ลูกค้า
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดให้มากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกล
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกล
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสานักพิมพ์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 5 มุ่งพัฒนามาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

61

62

63

64

65

ร้อยละ

8

7

6

5

ร้อยละ

2

2

1.5

1.5

1

ร้อยละ

5

5

6

6

7

ปีที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

61 62 63 64 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์แบบครบวงจร ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.1
พัฒนากระบวนการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อให้สานักพิมพ์มีระบบการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทที่ ันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์
และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

1.ปริมาณงานที่ไม่เสร็จ
ตามกาหนด
2.ปริมาณของเสียจาก
การพิมพ์
3.ต้นทุนการผลิตลดลง
4.รายรับเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

กลยุทธ์ที่ 1.2
สร้างมาตรฐานในการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้
คุณภาพงานตรงตาม
ความต้องการของ
ลูกค้า

เพื่อให้การผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์มี 1.ระดับความพึงพอใจ
คุณภาพตามมาตรฐาน และ ของลูกค้า
สามารถให้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว

ร้อยละ

0

90

0.5

90

1

4

1.5

90 90

1.โครงการรับงานพิมพ์โดย
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2

90

จัดพิมพ์/วิชาการ/
เผยแพร่ฯ/
จัดฝึกอบมฯ



2.โครงการติดตามงานโดย
ระบบ Online

สล./วิชาการ/
จัดพิมพ์



3.โครงการจัดหาเครื่องจักรแก้ปญ
ั หา

อัตรากาลังทีข่ าดแคลน
4. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพองค์กร
5. มีระบบการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง
6. มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

สล./จัดพิมพ์
ทุกฝ่าย

ทุกฝ่าย










ทุกฝ่าย
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ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

61

62

63

64

65

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
1.ระดับความสาเร็จของ หน่วยงาน
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง การประสานความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ระหว่างหน่วยงาน
ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์

1

1

1

1

1

7. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร

กลยุทธ์ที่ 1.4
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรด้านการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์และการ
สร้างนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ด้านการผลิตสือ่ และสิ่งพิมพ์
และ
การสร้างนวัตกรรมใหม่

1

2

2

2

2

8. โครงการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

61 62 63 64 65

กลยุทธ์ที่ 1.3
เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ เกี่ยวข้องใน
การผลิตสือ่ และ
สิ่งพิมพ์

1. จานวนองค์ความรู้ที่ได้
ตามที่สานักพิมพ์กาหนด

ปีที่ดาเนินการ









สล./จัดพิมพ์/
วิชาการ/เผยแพร่ฯ







ทุกฝ่าย
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ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเผยแพร่และจัดจาหน่ายที่ทันสมัย
เป้าประสงค์ : เพื่อเพิ่มรายได้
กลยุทธ์ที่ 2.1
เพื่อให้ลกู ค้าใช้บริการได้
1.จานวนรูปแบบ
เพิ่มรูปแบบ และ
อย่างสะดวก รวดเร็วตาม
ช่องทางใหม่ในการ
ช่องทางใหม่ในการ
ความต้องการ
ให้บริการ
ให้บริการเผยแพร่และ
จัดจาหน่าย

กลยุทธ์ที่ 2.2
พัฒนาและขยาย
เครือข่ายตัวแทน
จาหน่าย
กลยุทธ์ที่ 2.3
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านการตลาด
และการเป็นองค์กรเชิง
ธุรกิจ

เพื่อสร้างความร่วมมือและ
เพิ่มตัวแทนจาหน่าย

1.จานวนตัวแทน
จาหน่าย/กิจกรรม ที่มี
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ 1.จานวนองค์ความรู้ทไี่ ด้
บุคลากรในด้านการตลาด
ตามที่สานักพิมพ์กาหนด
และการสร้างรายได้
2.รายรับเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ

ช่อง
ทาง

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

61

62

63

64

65

1

1

1

1

1

ตัวแทน/
กิจกรรม

1

1

1

1

1

เรื่อง

1

1

1

1

1

ร้อยละ

0

0.5

1

1.5

2

ปีที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

61 62 63 64 65

9.โครงการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการใหม่ๆ











ทุกฝ่าย

10.โครงการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
ทาง Internet, กลุ่มไลน์











ทุกฝ่าย

11.โครงการประชาสัมพันธ์วัสดุ
การศึกษาสูอ่ าจารย์ผู้สอนตาม
สถาบัน
การศึกษาต่างๆ











เผยแพร่ฯ

12.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ร้านหนังสือโดยนาระบบเทคโนโลยี
มาใช้ (QR CODE)
13.โครงการพัฒนาระบบลูกค้า
สัมพันธ์

14.โครงการยกระดับศักยภาพ
บุคลากรด้านการตลาด







เผยแพร่ฯ
ทุกฝ่าย

ทุกฝ่าย

11

ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
61

62

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
เป้าประสงค์ : เพิ่มรายได้
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนา เพื่อสามารถให้บริการจัด
1. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ
90 90
หลักสูตรฝึกอบรมและ ฝึกอบรมได้ตรงตามความ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รูปแบบการจัด
ต้องการของลูกค้าและ
2. ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ฝึกอบรมที่หลากหลาย สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ที่สามารถนาผลของการ ร้อยละ
80 80
ตามความต้องการได้
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
ตามความต้องการได้

กลยุทธ์ที่ 3. 2 เพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
ด้านการฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ 1.จานวนองค์ความรู้ทไี่ ด้
บุคลากรในด้านการฝึกอบรม ตามทีส่ านักพิมพ์กาหนด

เรื่อง

1

1

โครงการ/กิจกรรม

63

64

65

90

90

90

80

80

80

1

1

1

ปีที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

61 62 63 64 65

15.โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ตามความต้องการของลูกค้า









ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

16.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การฝึกอบรม









ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ









ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

17.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรด้านการฝึกอบรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ : เพิ่มรายได้
กลยุทธ์ที่ 4.1
เพิ่มรายได้
1. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ของลูกค้า
หลากหลาย
2. รายรับเพิ่มขี้นเทียบ
ร้อยละ
กับปีที่ผ่านมา
3. จานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ

กลยุทธ์ที่ 4.2
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการ/ลูกค้า

กลยุทธ์ที่ 4.3
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทางด้าน
การตลาดให้มากขึ้น

1. เป็นช่องทางในการให้
ความสาคัญกับความคิดเห็น
และความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ลูกค้า
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการได้ตรงตามความ
ต้องการ
เพื่อเพิ่มทักษะของความการ
ปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ปีที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

61

62

63

64

65

90

90

90

90

90

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

18.โครงการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (สิ่งพิมพ์บรรจุ
ภัณฑ์, EPUB)










1

19.โครงการผลิตและคัดสรรหนังสือ
ทางวิชาการ
20.โครงการพัฒนาสินค้าของที่
ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพือ่ จาหน่าย











1

1

1

1

61 62 63 64 65

1.ร้อยละของ
ผู้รับบริการ/ลูกค้าที่มี
ความพึงพอใจต่อบริการ
และผลิตภัณฑ์ของ
สานักพิมพ์

ร้อยละ

80

80

80

80

80

21.โครงการวิจัยตลาดเพือ่
การบริการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์

1.จานวนองค์ความรู้ทไี่ ด้
ตามที่สานักพิมพ์กาหนด

เรื่อง

3

4

4

4

4

22.โครงการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรด้านการตลาด

วิชาการ
จัดพิมพ์



วิชาการ

เผยแพร่ฯ












เผยแพร่/
จัดฝึกอบรมฯ

สล./เผยแพร่ฯ/
จัดฝึกอบรมฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกล
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.1
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
1. ระดับความสาเร็จของ
แผน
1
สร้างความเป็นเลิศด้าน สมรรถนะในการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนาผู้มี
สนับสนุนการศึกษา
ของบุคลากรทุกระดับ
ความสามารถพิเศษและ
ทางไกล
2. เพื่อให้มีระบบการบริหาร/ ดาเนินกิจกรรมตามแผน
เครื่องมือในการบริหารอย่าง รายปีแล้วเสร็จ
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ร้อยละ 80 80 80
ทันสมัย
ได้รับการฝึกอบรมต่อปี
3. เพื่อให้บุคลากรมีความพึง 3. ระบบการบริหาร/
ระบบ
1
พอใจต่อบรรยากาศ
เครื่องมือในการบริหาร
สภาพแวดล้อม และคุณภาพ สมัยใหม่มาใช้ในการ
ชีวิตในการทางาน
พัฒนาองค์กร
4. ร้อยของบุคลากรที่มี
ร้อยละ 90 90 90
ความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศ สภาพ
แวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน

64

โครงการ/กิจกรรม
65

ปีที่ดาเนินการ
61 62 63 64 65

23.กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
และเสริมสร้างภาวะผู้นาของ
บุคลากรสานักพิมพ์
80

80

1

1

90

90

ผู้รับผิดชอบ

24.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
ของบุคลากรสานักพิมพ์
25. โครงการสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในกระบวนงานหลักและ
กระบวนงานสนับสนุนของ
สานักพิมพ์
26. โครงการศึกษาออกแบบ/
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

ทุกฝ่าย











ทุกฝ่าย











ทุกฝ่าย





ทุกฝ่าย

14

ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

โครงการ/กิจกรรม
65

ปีที่ดาเนินการ
61 62 63 6
4

27. โครงการปรับปรุงมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและโครงสร้าง
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
ขององค์กร



28.โครงการวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากร
สานักพิมพ์

65
ทุกฝ่าย













29.โครงการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (Total Quality
Management : TQM)
30.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรสานักพิมพ์
-การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อานวยความสะดวกในการทางาน
-การจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ







ทุกฝ่าย

ทุกฝ่าย





ทุกฝ่าย
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ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
61

กลยุทธ์ที่ 5.2
เสริมสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า

1. เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศสู่
ผู้รับบริการ/ลูกค้าได้อย่าง
ทั่วถึง และสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารและสร้างเครือข่าย
การทางานระหว่างหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสานักพิมพ์

1. โปรแกรมระบบงานมี
ความเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานในสานักพิมพ์
ได้ครบถ้วน
2. ร้อยละของ
ผู้รับบริการ/ลูกค้าที่มี
ความพึงพอใจ

62

ระบบ

1

ร้อยละ

90

63

64

โครงการ/กิจกรรม
65

90

ผู้รับผิดชอบ

61 62 63 64 65
31.โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศระหว่างฝ่ายภายใน
สานักพิมพ์

90

ปีที่ดาเนินการ







สล./ จัดพิมพ์/
วิชาการ/
เผยแพร่ฯ

90
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ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
61

กลยุทธ์ที่ 5.3
พัฒนาระบบการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

กลยุทธ์ที่ 5.4
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพ และการ
จัดการความรู้เพื่อการ
พัฒนาสานักพิมพ์

1. เพื่อพัฒนาการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกเชิงรุก
2. เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรภายในองค์กรและ
หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้รับบริการ/ลูกค้า
3. เพื่อให้การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นไปโดยทั่วถึง
และรวดเร็ว
4. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อสานักพิมพ์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
ของสานักพิมพ์
2. เพื่อให้สานักพิมพ์เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

62

63

1. จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้น
ทั้งภายในภายนอก
องค์กร
2. การรับทราบข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถิติ
จานวนการเข้าถึงข้อมูล

ช่องทาง

1

ร้อยละ

50

60

1. ระดับผลการประเมิน
การประกันคุณภาพของ
สานักพิมพ์
2. ระดับความสาเร็จของ
การจัดการความรู้

ระดับ

4.5

4.5

ระดับ

5

5

64

โครงการ/กิจกรรม
65

ปีที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

61 62 63 64 65

71
0

32.โครงการจัดทาแผน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เชิงรุก สานักพิมพ์

70

80

33.โครงการพัฒนาการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรเชิงรุก

4.5

4.5

4.5

5

5

5

34.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของสานักพิมพ์
35. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรูท้ ี่
สาคัญเพื่อการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
36. สร้างระบบการส่งถ่ายความรู้
ไปสู่บุคลากร ณ จุดทางานแต่ละจุด
เน้นความรู้ที่ตรงประเด็นที่สุด

สล./วิชาการ/
เผยแพร่/
จัดฝึกอบรมฯ





สล./วิชาการ/
เผยแพร่/
จัดฝึกอบรมฯ

ทุกฝ่าย













ทุกฝ่าย











ทุกฝ่าย
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 5.5 การ
สร้างมาตรการ/กลไก
ในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างมาตรการ/กลไก
ในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์
2. เพื่อทบทวน/ปรับปรุง/
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามโครงการ

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

61

62

63

64

65

80

85

90

95

100

ปีที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

61 62 63 64 65
37. การชี้แจงแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
สานักพิมพ์











ทุกฝ่าย

38. การทบทวน/ประเมินผล/
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สานักพิมพ์











ทุกฝ่าย

39. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานสานักพิมพ์เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง











ทุกฝ่าย
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2

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ าร
“การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 – 2565) สานักพิมพ์ และ
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ”
ระหว่างวันที่ 17 , 22-23 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเขาใหญ่
ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินมอบนโยบายและแนวทาง
ในการจัดทาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)

ผู้อานวยการสานักพิมพ์ชี้แจงแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)

ระดมสมองจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ณ เขาใหญ่ ฟ้าใสรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

เลขานุการสานักพิมพ์ ดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณา SWOT
ที่ดาเนินการระดมสมอง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมแสดงความคิดเห็น



