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คานา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อรวบรวมข้อมูลการดําเนินการโดยจัดทําเป็น
รายงานผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปี
การศึกษา 2554 รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงาน โดยนําผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงให้เกิดการ
พัฒนาการดําเนินงานของสํานักพิมพ์อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดการรายงานประเมินตนเองฉบับนี้ ครอบคลุมองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้รูปแบบการนําเสนอของ
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับหน่วยงานสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
องค์ประกอบและข้อมูลการดําเนินงานในรายงานประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน
(1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
(1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)
ในปี 2554 สํานักพิมพ์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ
ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก

(รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน
สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน
9/9 หมู่ที่ 9 อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: ผู้อํานวยการ

0 2504 7641

รองผู้อํานวยการ

0 2504 7642

สํานักงานเลขานุการ

0 2504 7645-8

ฝ่ายวิชาการ

0 2504 7650-6

ฝ่ายจัดพิมพ์

0 2504 7680-7

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย

0 2504 7670-4, 0 2504 7678-9

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ 0 2504 7770 – 1 , 0 2504 7746 - 48
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1.3 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไปด้วยการเรียนการสอนระบบการสอนทางไกลโดยอาศัยสื่ อการสอน
หลาย ๆ รูปแบบในลักษณ์สื่อผสม ทั้งนี้โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสาระ และแนวการศึกษาที่เป็นสื่อหลัก เพื่อให้นักศึกษาใช้ใน
การศึกษาตามหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาที่มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันบูรณาการเนื้อ หาสาระในชุดวิชาอย่างเป็นระบบ
ถ่ายทอดไว้จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน
ในระยะเริ่มแรก หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ คือฝ่ายการพิมพ์ โดยเป็นหน่วยงานในสังกั ดสํานักเทคโนโลยี
การศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดสอนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้นมีปริมาณนักศึกษาเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทําให้ปริมาณและภาระงานทางด้านการพิมพ์มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการการศึกษาของประชาชนที่มีมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ยกฐานะของฝ่ายการพิมพ์ ขึ้นเป็นสํานักพิมพ์ และมีประกาศการจัดตั้งสํานั กพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529
โครงสร้างการบริหารงานของสํานักพิมพ์ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ และฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่ าย ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา สํานักพิมพ์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการจัดองค์ กรและบทบาทหน้าที่เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ขยายเพิ่มขึ้น
ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพดําเนินงานที่ดียิ่งขึ้น และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักพิมพ์ไปก่อนจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีนโยบายที่ชัดเจน
สานักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารและงานบริการทั่วไปของสํานัก โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคคล งานบัญชี งาน
การเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการยานพาหนะ งานพิมพ์หนังสือราชการ งานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของสํานัก งานจั ดทํา
แผนงบประมาณและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก งานประกันคุณภาพของสํานัก และงานการจัดการความรู้ของสํานัก ตลอดจนประสานงาน อํา นวยความสะดวกแก่
บุคลากร และสนับสนุนการดําเนินการของฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดสํานักพิมพ์ งานประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ อสนับสนุนภาระงานของ
สํานักพิมพ์ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานพิมพ์ร่างเตรียมต้นฉบับชุดวิชา รวมทั้งให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งาน
บรรณาธิการรูปเล่มเอกสารการสอน งานพิสูจน์อักษรชุดวิชา โดยประสานกับบรรณาธิการชุดวิชาของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและปรับปรุงเอกสารการส อนและประสานกับฝ่าย
จัดพิมพ์ในการดําเนินการจัดภาพประกอบและจัดหน้าอาร์ตเวิร์กเอกสารการสอนเพื่อให้เป็นสื่อการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพ และงานพิมพ์ซ้ําเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบั ติ
ชุดวิชา ประมวลสาระ แนวการศึกษา เอกสารโสตทัศน์ ตลอดจนงานเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ และนํามาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการ
ทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคม โดยประสานกับสํานักบริการการศึกษา
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ฝ่ายจัดพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานวางแผนประสานงานการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของงานหาวิทยาลัย งานวางแผนวัสดุทางการพิมพ์ ได้แ ก่
กระดาษและวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นในการผลิตและทําสิ่งพิมพ์ งานกําหนดรายละเอียดของจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ ใบสั่งพิมพ์งาน งานกําหนดเครื่องพิมพ์ ลําดับงานและกําหนดเสร็จของงาน
พิมพ์ที่ดําเนินการจัดพิมพ์ของหน่วยต่าง ๆ ประสานงานจัดจ้างพิมพ์ภายนอก ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน การประเมินราคา การดําเนิน การจัดพิมพ์ ตั้งแต่ การรับต้นฉบับ
การออกแบบ การพิสูจน์อักษร การทําอาร์ตเวิร์ก การทําฟิล์มและวางรูปแบบ การประสานงานกับเจ้าของงาน ผู้เขียน บรรณาธิการ และการบริก ารจัดเก็บและค้นฟิล์ม หนังสือ
ตัวอย่าง และอาร์ตเวิร์ก เพื่อจัดพิมพ์ การเตรียมแม่พิมพ์ งานคํานวณกระดาษและสั่งตัดกระดาษป้อนเครื่องพิมพ์ การผสมหมึกเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการอย่าง
สม่ําเสมอ งานพิมพ์ออฟเซตทั้งป้อนแผ่นและป้อนม้วน งานพิมพ์ระบบดิจิตอลทั้งระบบเลเซอร์และปรุไข งานตัดเจียนกระดาษก่อนขึ้นแท่น งานพั บ งานเก็บเล่ม งานอัดตัดตาม
แม่แบบ งานเดินรอยร้อน การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การควบคุมการใช้วัสดุ งานตัดเจียนรูปเล่ม งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานจัดส่งสิ่งพิมพ์สําเร็จแก่เจ้าของที่สั่ง
พิมพ์
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจาหน่าย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจําหน่ายวัสดุการศึกษา สิ่งพิมพ์อื่นๆ และของที่ระลึก ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เอกสารการสอน และ
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนระดับปริญญาตรี ประมวลสาระ แนวการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดทําขึ้น ได้แก่ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารบัณฑิตศึกษา หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งตํารา หนังสือหายากในโครงการเลือกสรรหนังสือ หนังสือโครงการสุโขทัยศึกษา
หนังสือในโครงการกิตติเมธี หนังสือและสื่อการศึกษารับฝากขายซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย สื่อเสริมประ กอบการศึกษา ได้แก่ CD VCD
MP3 CDM (CD Multimedia ) DVD รวมถึงสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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2. ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน
ปณิธาน
สํานักพิมพ์ได้ดําเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูน วิทยฐานะแก่ผู้
ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผู้สําเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบ การเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้
สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
วิสัยทัศน์
“เป็นสํานักพิมพ์แบบครบวงจร ที่ผลิตและจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการเป็นสํานักพิมพ์ชั้นนํา”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบผลิตสิง่ พิมพ์วชิ าการรูปแบบต่างๆทีไ่ ด้มาตรฐาน มีคุณภาพ สอดรับกับการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจําหน่ายสิง่ พิมพ์วชิ าการให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการผลิตที่ทนั สมัยเพื่อเป็นองค์กรชั้นนําทางด้านการพิมพ์
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10

วัตถุประสงค์
สํานักพิมพ์ได้กําหนดวัตถุประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสํานักพิมพ์ ดังนี้
1. พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจําหน่าย
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย
4. พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานให้มากขึ้น
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้ดีขึ้น

11

3. โครงสร้างการบริหารงาน
3.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
ผู้อานวยการสานักพิมพ์
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานัก

สานักงานเลขานุการ
-

งานอํานวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบัญชีและการเงิน
งานพัสดุ

ฝ่ายจัดพิมพ์

ฝ่ายวิชาการ
-

หน่วยเลือกสรรหนังสือ
หน่วยเตรียมต้นฉบับ
หน่วยบรรณาธิการ
หน่วยพิมพ์ซ้ําสื่อสิ่งพิมพ์**

-

คณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์

รองผู้อานวยการสานักพิมพ์
นายปิยทัสน์ สังขมาลัย

หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต
หน่วยพิสูจน์อักษร
หน่วยจัดหน้าชุดวิชา**
หน่วยศิลปะ
หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ
หน่วยผลิต
หน่วยทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ**
หน่วยพิมพ์ระบบดิจติ อล**
หน่วยอาคารสถานที่

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจาหน่าย
- หน่วยเผยแพร่
- หน่วยจัดจําหน่าย
- หน่วยบัญชีและการเงิน

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
- สํานักงานเลขานุการ
- ฝ่ายจัดการฝึกอบรม
- ฝ่ายเทคโนโลยีการพิมพ์
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3.2 ผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2554 ผู้บริหารสํานักพิมพ์ ประกอบด้วย
ชื่อตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

นายปิยทัสน์ สังขมาลัย

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ- รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
รักษาการในตําแหน่ง
เลขานุการสํานักพิมพ์
นายเพิ่ม อินเบ้า
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางปิยะพร สัตยาภรณ์

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

นางสาววัลนิภา พัดเปีย

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย

นางรัตนา สุธีรพงศ์พันธ์
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2555
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4. บุคลากร
ในปีการศึกษา 2554 มีบุคลากรปฏิบัติการจําแนกได้ดังนี้
4.1 บุคลากรจาแนกตามประเภทบุคลากร

หน่วย : คน
ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

ข้าราชการ

70

70

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

12

- ลูกจ้างประจํางบประมาณแผ่นดิน

3

3

- ลูกจ้างประจํางบประมาณเงินรายได้

30

30

- ลูกจ้างประจําลักษณะพิเศษ

76

76

- ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน (เงินรายได้)

42

42

- ลูกจ้างชัว่ คราวรายวัน (เงินรายได้)

1

1

231

231

ลูกจ้างประจํา

ลูกจ้างชัว่ คราว

รวม

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ กรกฎาคม 2555
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5. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ
งบบุคลากร

24,914,700

งบดําเนินงาน

333,929,800

งบลงทุน

9,112,000

งบเงินอุดหนุน

441,200

งบรายจ่ายอื่น

2,701,200

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : กองแผนงาน

งบประมาณเงินรายได้ (บาท)

371,098,900
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6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักพิมพ์ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยได้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก ทําหน้าที่กําหนด
นโยบายการดําเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณ ภาพภายในด้วยการทําหน้าที่
ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษาของสํานัก และมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นภาคการศึกษาจะดําเนินการประเมินตน เองและจัดทํารายงานสําหรับรองรับการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในปีการศึกษา 2554 สํานักพิมพ์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รวม 3 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
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7. แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2554
สานักพิมพ์ได้นาผลการประเมินและนาข้อเสนอแนะที่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินงานของสานักฯ มาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
จุดที่ควรพัฒนา:
1. การดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างแท้จริงมี
เพียงแค่รายงานการปฏิบัตงิ าน แต่ไม่มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่ได้นําผลดําเนินงารที่มีปัญหามาวิเคราะห์เพือ่
ปรับปรุงการทํางานในรอบต่อไป
2. ขาดการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
1. ประเมินแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของสํานักพิมพ์
(พ.ศ.2553-2557)
ผู้รับผิดชอบ : คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักพิมพ์
2. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีของสํานักพิมพ์
(พ.ศ.2554-2558)
ผู้รับผิดชอบ : คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักพิมพ์
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของแต่ละฝ่ายต่อทีป่ ระชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์
ทุกเดือน
ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
1. ดําเนินการภายในปี 2555

รายการเอกสารอ้างอิง
1. รายงานผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์

2. ดําเนินการภายในปี 2555

2. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของ
สํานักพิมพ์ (พ.ศ.2554-2558)

3. ดําเนินการภายในปี 2555

3. รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์

4. ดําเนินการภายในปี 2555

4. ร่างแผนปฏิบัติราชการปี 2556

5. ดําเนินการภายในปี 2555

5. คํารับรองปฏิบัติราชการปี 2555

4. จัดทำแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี 2556 ให้ สอดคล้ อง
กับแผนยุทธศำสตร์ ของสำนักพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
5. ปรับปรุงตัวชี ้วัดให้ สะท้ อนถึงกำรประกันคุณภำพกำร
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ดำเนินงำนตำมพันธกิจของสำนักพิมพ์
– ปรับปรุงระยะเวลำกำรผลิตชุดวิชำใหม่/ปรับปรุง
ให้ ทำอำร์ ตเวิร์กเสร็ จภำยใน 45 วันต่อหน่วย
- จัดพิมพ์ชดุ วิชำพิมพ์ซ ้ำ(Reprint) ส่งสำนักบริ กำร
กำรศึกษำก่อนเปิ ดภำคกำรศึกษำ 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา:
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สํานักพิมพ์ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานให้เป็นไป
ตามแผนงานจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทําให้
ยังคงความเสี่ยงในระดับสูง

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
6. จัดทํา KPI บุคลากรของแต่ละฝ่ายให้
สอดคล้องกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักพิมพ์
ผู้รับผิดชอบ : สํานักงานเลขานุการ
1. ประเมินความเสี่ยงของสํานักฯ
2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ
3. จัดวางระบบควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักฯ
4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ทุกเดือน

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
6. ดําเนินการภายในปี 2555

- ดําเนินการภายในปี 2555

รายการเอกสารอ้างอิง
KPI บุคลากรสํานักพิมพ์

1. แบบ บนส.1 ปี 2555
2. แบบ บนส. 2 ปี 2555
3. การวางระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์
4. รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์
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2. กระบวนการวิเคราะห์ การประเมินโอกาสและผลกระทบ ผู้รับผิดชอบ คณะทํางานควบคุมภายในและ
ของความเสี่ยง รวมทั้งการจัดลําดับความเสี่ยงยังไม่ได้ตั้งอยู่บน
บริหารความเสี่ยงสํานักพิม์
พื้นฐานของเกณฑ์การประเมินทีเ่ ป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สํานักพิมพ์ยังไม่ได้นําข้อเสนอแนะจากการประกัน
คุณภาพในปีทผี่ ่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรม
2. ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดดี ้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น

โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์กับ
หน่วยงานภายนอก
ผู้รับผิดชอบ : คณะทํางานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
- ดําเนินการภายในปี 2555

รายการเอกสารอ้างอิง

19

หมายเหตุ -

ให้นําผลการประเมินตัวบ่งชี้ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาทีไ่ ด้คะแนน เท่ากับ 1 มารายงาน หรืออาจนําข้อเสนอแนะที่มีนัยสําคัญมากําหนดโครงการ /กิจกรรม เพื่อใช้พัฒนา
หน่วยงานตามความเหมาะสม
ในกรณีที่สามารถดําเนินการพัฒนา / ปรับปรุงได้ตาม “โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนา” ที่กําหนดไว้ โปรดระบุรายการเอกสารอ้างอิงด้วย
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2554 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบ
เวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมิน ครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 มีดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการจัดทํ าแผนกลยุท ธ์ที่ สอดคล้อง
สํ านั กพิ ม พ์ ได้ มี การจั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557)
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ ฉบับปรับปรุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน และได้รับความ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้อง
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร กับแผนยุทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี
ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 1.1-1(1) แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
สํ า นั ก พิ ม พ์ . ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 –
2557)
สพ. 1.1-1(2)
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ บ ริ ห า ร
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากผู้บริหาร
หน่วยงานไปสู่บุคลากรภายใน

- ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
- สํานักพิมพ์จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสํานักฯเพื่อชี้แจงการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานักฯ
- มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553 – 2557) โดยการจัดทําเป็น
คํารับรองระดับฝ่าย/ระดับบุคคล

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ.1.1-2(1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักฯ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.1.1-2(2) รายงานการประชุมหัวหน้า
หน่วย/ฝ่าย (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.1.1-2(3) รายงานการประชุมบุคลากร
สํานักฯ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.1.1-2(4) คํารับรองระดับฝ่าย (เสนอ
เป็นแฟ้ม)
สพ.1.1-2(5) KPI บุคลากรสํานักพิมพ์
(เสนอเป็นแฟ้ม)
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
- จั ดประชุม ผู้บ ริหารสํานั กฯ เพื่ อ นําแผนยุท ธศาสตร์และแผนกลยุ ทธ์ม าพิ จารณา สพ.1.1-3(1) รายงานการประชุมบริหาร
เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีทสี่ อดคล้องกับพันธกิจ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้แต่ละฝ่ายดําเนินการตามาแผนยุทธศาสตร์ที่ สํานักฯ (เสนอเป็นแฟ้ม)
ของหน่วยงาน
ได้กําหนดไว้
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
- สํานักพิมพ์ได้กําหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดและเป้าหมายของการดําเนินงานตามแผน สพ.1.1-4(1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
การประจําปี และค่าเป้าหมายของ
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยมี (2553 – 2557) ใช้ร่วมกับ สพ.1.1-1(1)
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการ
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
สพ.1.1-4(2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
งบประมาณ 2554 (เสนอเป็นแฟ้ม)
แผนปฏิบัติการประจําปี
สพ.1.1-4(3) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2554
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามข้อ 3

สพ.1.1-4(4) คํ า รั บ รองของแต่ ล ะฝ่ า ย
(เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.1.1-4(5) KPI บุ ค ลากรสํ า นั ก พิ ม พ์
(เสนอเป็นแฟ้ม)
- สํานักพิมพ์ได้ดําเนินงานครบทุกภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และมีการ สพ .1.1-5(1) รายงาน ผลการป ฏิ บั ติ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการและผลผลิตผลลัพธ์ของสํานักฯ
ราชการตามคํารับรองปี 2554 (เสนอเป็น
แฟ้ม)

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สํานักพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 3 ครั้ง โดยการกําหนดตัวบ่งชี้
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีไว้เป็นส่วนหนึ่งของคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักพิมพ์ ทั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ
6, 9 และ 12 เดือน ผ่านระบบ e-Performance และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี
และรองอธิการบดีที่กํากับดูแล ดังนี้
 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554
 รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

รายการเอกสารอ้างอิง
ส พ ./ ก ผ . 1 .1 -6 (1 ) ห นั ง สื อ ที่ ศ ธ
0522.01(03)/ว 5 ลงวันที่ 20 มกราคม
2554 เรื่ อ ง การนํ า เสนอรายงานผล
ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับหน่วยงาน
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
ส พ ./ก ผ . 1 .1 -6 (2 ) ห นั ง สื อ ที่ ศ ธ
0522.01(03)/ว 632 ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2554 เรื่ อ ง การนํ า เสนอรายงาน ผล
ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับหน่วยงาน
รอบ 9 เดือน
ส พ ./ก ผ . 1 .1 -6 (3 ) ห นั ง สื อ ที่ ศ ธ
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05 22 .0 1(03 )/ว 1 02 5 ล งวั น ที่ 2 0
กั น ย าย น 2 5 5 4 เรื่ อ ง ป รั บ เป ลี่ ย น
กํ า ห น ด ก า ร นํ า เส น อ ร า ย ง า น ผ ล
ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ระดับหน่วยงาน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์มาตรฐาน
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและที่
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
- สํา นั กพิ ม พ์ มี กระบวนการประเมิ น ผลและทบทวนกลยุ ท ธ์ โดยการวิเคราะห์ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของมหาวิทยาลัยทุกปีโดยนํามาปรับแผนกล
ยุทธ์ 5 ปีของสํานักฯ จาก 2553-2557 เป็น 2554-2558 โดยมีกระบวนการดังนี้
- ดําเนินการประชุมผู้บริหารสํานักฯ เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีตามคํารับรอง เพื่อปรับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป
- ดําเนินการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของสํานักฯ เสนอที่ประชุมผู้บริหารสํานักฯ

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ.1.1-7(1) รายงานผลการประชุ ม
ผู้บริหารสํานักฯ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.1.1-7(2) รายงานผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2554
สพ.1.1-7(3) แผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558)

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น

- ที่ประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์ ได้นําผลการพิจารณาตามข้อ 7 และข้อเสนอแนะของ สพ.1.1-8(1) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
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และข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี

ผู้ บ ริห ารจากการรายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคํ ารับ รองมาพิ จ ารณาในการ 2555 (เสนอเป็นแฟ้ม)
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555 เช่น การปรับเปลี่ยน สพ.1.1-8(2) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
เกณฑ์ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2555
สพ.1.1-8(3) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักฯ (เสนอเป็นแฟ้ม)
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับสาขาวิชา / หน่วยงานสนับสนุน) :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ผลการประเมิน :
ปีงบประมาณ 2554
ค่าเป้าหมาย

6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

8 ข้อ

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



5

X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.17
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17)
ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน โดยได้รับ
การเห็ น ชอบจากรองอธิ การบดี ที่ กํา กับ
ดูแล

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สํานักพิมพ์ ได้กําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสํานักพิมพ์ คือ “ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ครบวรจรและมีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาทางไกล” จุดเน้น / จุดเด่นดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2553-2557) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ การกําหนดจุดเน้น / จุดเด่นได้รับการเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กํากับ
ดูแลแล้ว

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 1.17-1(1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5
ปี (พ.ศ.2553 – 2557) ใช้ร่วมกับ สพ.
1.1-1(1)
สพ. 1.17-1(2) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5
ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554-2558) ของ
สํานักพิมพ์ ) ใช้ร่วมกับ สพ.1.1-7(3)
สพ.1.17-1(3) สําเนาหนังสือทีร่ อง
อธิการบดีที่กํากับดูแลให้ความเห็นชอบ
การกําหนดจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยงาน
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : (ต่อ)
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดและปฏิบัติ
บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์ ที่ ตามกลยุทธ์ โดยมีการถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(พ.ศ. 2554-2558) ของหน่วยงาน สู่แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
และกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินการในแต่ละแผนไว้อย่าง
ชัดเจน โดยได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักพิมพ์
บุ คลากรที่ เกี่ ยวกั บการดํ า เนิ น การตาม ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของสํานักพิมพ์ พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงาน มี
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานทีผ่ ่านมาของสํานักพิมพ์ ว่าได้ดาํ เนินการ
เฉพาะของหน่ ว ยงาน อยู่ ในระดั บตั้ งแต่ สอดคล้องจุดเน้น จุดเด่นของสํานักพิมพ์ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลีย่ ของผลการประเมิน
3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5
เท่ากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 1.17-2(1) แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักพิมพ์
(เสนอเป็นแฟ้ม)

สพ.1.17-3(1)แบบสอบถามความ
คิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามอัตลักษณ์ จุดเน้น /
จุดเด่นของสํานักพิมพ์
สพ. 1.17-3 (2) รายงานผลการ
ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรภายใน
หน่วย
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : (ต่อ)
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น
จากการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ เฉพาะของสํานักพิมพ์ พบว่า
หน่ วยงาน และเกิ ด ผล กระทบที่ เกิ ด - สํานักพิมพ์ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และตามคํารับรองการปฏิบั ติ
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
ราชการในมิติต่างๆ โดยกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของสํานักฯ ซึ่งได้
มุ่ งเน้ น ปริม าณผลผลิ ต ต่ อเวลา และคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ที่ ผ ลิ ต เอกสารการสอนและ
สิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้ผลการประเมินในภาพรวมที่ 4.34
- สํ า นั กพิ ม พ์ ผ ลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ รูป แบบต่ า งๆ ที่ ได้ ม าตรฐาน มี คุ ณ ภาพ เป็ น ที่ ย อมรับ จาก
หน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพิ มพ์ เอกสารลับ และสิ่งพิ มพ์ พิเศษ เช่ น
วารสาร เป็นต้น
- สํานักพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่ อสังคม
กว่า 40 เรื่อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ หน่วยเลือกสรรหนังสือ ฝ่ายวิชาการ ซึ่งใน
ปี 2554 ได้ดําเนินการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่จํานวน 4 เรื่องได้แก่
1. จุลยุทธการวงศ์ 2. ประเพณี เนื่องในการปลูกเรือน 3. จดหมายเหตุ ร.ศ.112
4. นกกระจาบ
5. หน่ วยงาน/บุ คลากร มี เอกลั กษณ์ ตาม - สํานักพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในปี
จุดเน้ น จุด เด่น หรือความเชี่ยวชาญ 2554 สํานักพิมพ์ได้ผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่ และได้รับรางวัลจาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์
เฉพ าะที่ กํ า หน ด และได้ รั บ การ แห่งประเทศไทย คือ รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร”
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
- ปี 2554 รางวัลชนะเลิศปฏิทนิ ดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก“70 ปีความรักของพระปกเกล้าฯ”

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ.1.17-4 (1) รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง ใช้ร่วมกับสพ.
1.1-5(1) (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ .1.17-4 (2)เอกส ารก ารข อรั บ
บ ริ ก ารจั ด พิ ม พ์ เอก ส ารลั บ จ าก
หน่วยงานภายนอก (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.1.17-4 (3) หนั ง สื อ ที่ พิ ม พ์ เพื่ อ
การอนุ รักษ์ และเผยแพร่ (เสนอเป็ น
แฟ้ม)

สพ. 1.17-5(1) สิ่งพิมพ์ปีใหม่ปี
2554 ที่ได้รับรางวัล (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ. 1.17-5(2) รูปภาพการเข้ารับ
รางวัล
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ค่าเป้าหมาย

4 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



5

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย

X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

31

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดใน
หน่วยงานปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามที่กฎหมายกําหนด ด้านต่างๆ ดังนี้
ครบถ้วน
1. ด้านแผนงาน
วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ของสํานักพิมพ์ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้ าหมายและผลสัม ฤทธิ์ของสํานั กพิม พ์ ตามที่กําหนด รวมทั้ งติด ตาม เร่งรัด การ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ เป็ น ไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมิ น ผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 7.1-1 (1) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
2554 ของสํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ. 7.1-1 (2) แผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.
2553 -2557) ของสํานักพิมพ์ ใช้ร่วมกับสพ.
1.1-1(1)
สพ. 7.1-1 (3) รายงานการประชุ ม ของ
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
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เกณฑ์มาตรฐาน
1. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ้วน (ต่อ)

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
2. ด้านบริหารงาน
กําหนดกลยุท ธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบั ติงาน มอบหมาย กํากับดูแล ติดตาม ให้
คําแนะนํา วินิจฉัยสั่งการปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักพิมพ์
รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในที่ ประชุมกรรมการหรือ
คณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การปรั บ ปรุง และพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรใน
สํานักพิมพ์ รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่สํานักพิมพ์ กําหนดไว้

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 7.1-1 (4) KPI บุคลากรสานักพิมพ์
(เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ. 7.1-1 (5) รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํ ารับรองฯ บนระบบ e –Performance
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ใช้ ร่วมกั บ
สพ.1.1-5(1) (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ. 7.1-1 (6) รายงานผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(เสนอเป็นแฟ้ม)
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
ผู้ บ ริ ห ารและที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารของสํ า นั ก พิ ม พ์ มี วิ สั ย ทั ศ น์ กํ า หนดทิ ศ ทางการ
ดําเนิ น งาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุ คลากรทุ กระดั บของหน่ วยงาน
ซึ่ ง
มอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยแต่งตั้งและ
มอบหมายให้ เป็ นคณะทํ างานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน และนําผลการดําเนิ นงานของ
คณะทํางาน มาแจ้งให้ที่ประชุมของสํานักพิมพ์ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและผลักดันให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
นอกจากนี้ ยังได้นําข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งบันทึกในระบบ e-Performance มาใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานและแจ้งผลให้
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบในที่ประชุมของสํานักพิมพ์
3. ผู้ บ ริ ห ารแ ล ะ ที่ ป ระ ชุ ม ผู้ บ ริ ห ารข อ ง
ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ห น่ ว ย งา น มี ก า รกํ า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ดําเนินงานตามที่มอบหมาย ดังนี้
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
1. ระดับหน่วยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีการลงนามใน คํา

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 7.1-2 (1) รายงานการประชุ ม ของ
บุคลากรสํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ. 7.1-2 (2) คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งาน
ต่างๆ ของสํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)

สพ. 7.1-3 (1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํ านั กพิ มพ์ ปี 2554 ใช้ ร่วมกั บ สพ.1.14(3) (เสนอเป็นแฟ้ม)
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รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารแผนและผลการ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการต่ อ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ กรรมพิ เศษ โดยใช้ ร ะบบ e- สพ. 7.1-3 (2) รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ดําเนิ น งานของหน่วยงานไปยั งบุ คลากรใน Performance เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลงาน
ตามคํารับรอง e-Performance ใช้ร่วมกับ สพ.
หน่วยงาน
1.1-5(1) (เสนอเป็นแฟ้ม)

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
3. ผู้ บ ริ ห ารแ ล ะ ที่ ป ระ ชุ ม ผู้ บ ริ ห ารข อ ง
2. ระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานได้มี
ห น่ ว ย งา น มี ก า รกํ า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ การถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานลงสู่บุคลากรทุกระดับ และใช้การประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผล
รวมทั้ ง สามารถสื่ อ สารแผนและผลการ
ดําเนิ น งานของหน่วยงานไปยั งบุ คลากรใน
หน่วยงาน (ต่อ)
4. ผู้ บ ริ ห ารแ ล ะ ที่ ป ระ ชุ ม ผู้ บ ริ ห ารข อ ง
ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม อาทิ

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 7.1-3 (3) KPI บุ ค ลากรสํ า นั ก พิ ม พ์
(เสนอเป็นแฟ้ม)

สพ. 7.1-4 (1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานัก พิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
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มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
1. กําหนดให้มีการประชุม หัวหน้าหน่วย/ฝ่าย เป็นประจําทุกเดือน เพื่อติดตามและ สพ. 7.1-4 (2) รายงานการประชุมบุคลากร
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
2. จัดประชุ มบุ คลากรสํ านั กพิ มพ์ เพื่ อชี้ แจงหรือระดมความคิดเห็ นต่ างๆ เกี่ยวกั บการ
ดําเนินงาน

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
5. ผู้ บ ริห ารและที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริห ารของ
ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา สพ. 7.1-5 (1) รายงานการประชุม
หน่ วยงาน ถ่ ายท อด ค วาม รู้ แ ล ะ ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักพิมพ์ เต็มตามศักยภาพ ผู้บริหารสํานักพิม์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ ร่ ว มงาน เพื่ อ ให้ ดังนี้
สพ. 7.1-5 (2) หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ จั ด
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สามารถทํ า งานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
1. แจ้งมติที่ประชุมต่างๆ เช่น ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่ประชุม กพอ. สัมมนา (เสนอแฟ้ม)
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
มสธ. ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ต้ น ให้ บุ คลากรในหน่ วยงานได้ รับ ทราบใน
การประชุมหน่วยงานที่จัดเป็นประจําทุกเดือน
2. จัดสัมมนาบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

เกณฑ์มำตรฐำน
6. ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของ
หน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ.7.1-6(1) รายงานการประชุมผู้บริหาร

37

บาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

1. หลักประสิทธิผล (effectiveness)
มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้
มีการประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย เป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. หลักประสิทธิภาพ (efficiency)
มีการบริหารราชการโดยยึดหลักการรวมหลักการประสานภารกิจ เพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดทํารายงานทางการเงินของสํานักฯ มีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่เป็นเชิงค่าใช้จ่าย/ต้นทุน เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. หักการตอบสนอง (Responsiveness)
มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติรายการของสํานักฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้รับหรือผู้รับบริการ
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของสํานักฯ ตามที่ได้รับงบประมาณประจําปี มีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มีการรายงานผลการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักฯ มีการรายงานผลการจัดการความรู้ของสํานักฯ ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ตามหลักภาระรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สําคัญให้แก่บุคลากรภายนอกและภายในหน่วยงาน
โดยผ่านทาง http : //www.stou.ac.th และการปิดประกาศ เช่น เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักพิมพ์ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักพิมพ์ คํารับรองการปฏิบัติราชการ
และผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง มีการเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินผลการ

สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.7.1-6(2) รายงานทางการเงินของสํานัก
ฯ ปี 2554 (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.7.1-6(3) คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี 2554 ใช้ร่วมกับ สพ.1.1-4(3)
(เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.7.1-6(4) รายงานประเมินตนเอง /
รายงานการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง /รายงานผลการจัดการความรู้ปี
2554 (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.7.1-6(5) เว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูลและ
เรื่องที่ปิดประกาศ
สพ.7.1-6(6) รายงานการประชุมบุคลากร
สํานักฯ / รายงานผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.7.1-6(7) คําสั่ง/แบบ มอบหมายงาน
(เสนอเป็นแฟ้ม)

38

เกณฑ์มำตรฐำน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานให้ได้รับทราบโดยการทําเป็นประกาศ และเปิดโอกาสให้
ทักท้วงได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ
- มีการจัดประชุมบุคลากรของสํานักฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานต่างๆ ของสํานักฯ
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
มีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายในสํานักพิมพ์ดําเนินการและมีอํานาจตัดสินใจ เช่น
การรับงานพิมพ์ของฝ่ายจัดพิมพ์ การอนุมัติการลาให้เลขานุการสํานักฯ เป็นต้น
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
อย่างเคร่งครัดและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
มีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกสถานะของบุคคลหรือ
หน่วยงาน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
มีการจัดประชุมหน่วยงาน/คณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อหาข้อยุติ ในเรื่องที่เป็น
ปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือในเรื่องที่ผู้บริหารเห็นว่า ควรหาฉันทามติจาก
บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาในการปฏิบัติงานพิมพ์ข้อสอบ การคัดเลือกตัวแทน
หน่วยงาน การเสนอชื่อผู้บริหารหน่วยงาน เป็นต้น

รายการเอกสารอ้างอิง
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เกณฑ์มาตรฐาน
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ

บริหารงานของหน่วยงานและผูบ้ ริหาร
หน่วยงานนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของสํานักพิมพ์ โดยผ่านการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี โดยผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ เป็นผู้ลงนามในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีที่กํากับดูแล และมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ ต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีที่กํากับดูแล ทุกรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน
และเพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งคณะทํางานประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้หน่วยงานได้นําไปพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป
สํ านั กพิ มพ์ ได้ นํ าผลการประเมิ นและนํ าข้ อเสนอแนะที่ เกี่ ยวข้ อ งไปพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักพิมพ์ ในประเด็น
พั ฒ นากระบวนการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
1. พัฒนาระบบสารสนเทศในการผลิต
2. จัดทําแผนการตลาด
3. จัดทําแผนการลงทุนด้านครุภัณฑ์ของสํานักฯ

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ.7.1-7 (1) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2555 (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.7.1-7 (2) ระบบสารสนเทศฝ่าย
วิชาการ เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.7.1-7 (3) ระบบสารสนเทศฝ่าย
จัดพิม์ เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ.7.1-7 (4) แผนการตลาด ฝ่าย
เผยแพร่และจัดจําหน่าย
สพ.7.1-7 (5) แผนการลงทุนด้าน
ครุภัณฑ์ของสํานักพิมพ์
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2554
ค่าเป้าหมาย

6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

7 ข้อ

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



5

X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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บ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ผลการดําเนินงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจอย่าง
น้อย 1 พันธกิจ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้เพื่อประเมินผลการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
5 ปี และแผนการจัดการความรูป้ ระจําปี 2554 และกําหนดประเด็นความรู้ที่
สมควรนํามาปรับปรุงพัฒนางาน คือ เรื่อง “ภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับ
ชุดวิชา”
2. จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุด
วิชาเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับประเด็นความรู้และเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะตามแผนการจัดการความรู้
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา ประชุมคณะทํางานปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุด
ความรู้แ ละทั ก ษะให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น วิชาพิจารณา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานภาพประกอบ
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
ชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา” โดย กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทํางานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา ได้แก่
หน่วยบรรณาธิการ หน่วยเตรียมต้นฉบับ หน่วยจัดหน้าชุดวิชาและหน่วย
ศิลปะ

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 7.2-1(1) รายงานการประชุม
คณะทํางานจัดการความรู้ ครั้งที่ 5/2553
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553
สพ. 7.2-1(2) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
ปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบชุดวิชา
และต้นฉบับชุดวิชา ที่ 15/2554 ลงวันที่
24 มีนาคม 2554 และที่ 16/2554 ลง
วันที่ 28 มีนาคม 2554
สพ. 7.2-2(1) สรุปการประชุมคณะ
ทํางานปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบชุด
วิชาและต้นฉบับชุดวิชา ครั้งที่ 2/2554 เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2554
สพ. 7.2-2(2) โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนางานภาพประกอบ
ชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา”
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เกณฑ์มาตรฐาน
3. มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

4. มีการรวบรวมความรู้ตาม

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
1. คณะทํางานปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบ
ชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชามีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนว
ทางแก้ไขเกี่ยวกับการทํางานภาพประกอบชุดวิชา
และต้นฉบับชุดวิชา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554
2. เชิญ อาจารย์ธีระ ปิยะคุณากร มาบรรยาย
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์ แก่ บุคลากร
หน่วยบรรณาธิการ หน่วยเตรียมต้นฉบับ หน่วย
จัดหน้าชุดวิชาและหน่วยศิลปะ ในวันที่ 4
กรกฎาคม 2554 และในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม
2554 และจัดระดมสมองผู้เข้าอบรมเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบชุดวิชา
และต้นฉบับชุดวิชา
สํานักพิมพ์ได้รวบรวมความรู้ จากการ

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 7.2-3(1) สรุปการประชุมคณะทํางานปรับปรุงพัฒนางานภาพประกอบชุดวิชาและ
ต้นฉบับ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 (ใช้ร่วมกับ สพ. 7.2-2(1)
สพ. 7.2-3(2) รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนางาน
ภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา”

สพ. 7.2-4(1) คู่มือการทํางานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชาของ
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ประเด็นความรู้ที่กาํ หนดในข้อ 1
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่
ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานภาพประกอบชุด
วิชาและต้นฉบับชุดวิชา และ จากการศึกษาดูงาน
ณ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554มาจัดทําเป็นคู่มือการ
ทํางานภาพประกอบชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา
และเผยแพร่บนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัย
สพ. 7.2-4(2)
http://www.stou.ac.th/Offices/oup/index_stoupress/index_stoupress.html
km%20web/IndexKM_stousress_1.html
เข้าสู่เมนู การจัดการความรู้

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน สํานักพิมพ์ได้จัดทําคู่มือเพื่อใช้ในการทํางาน ภาพประกอบชุดวิชาและ
ปีการศึกษาปัจจุบนั หรือปีการศึกษาที่ผา่ นมา ที่ ต้นฉบับชุดวิชาของมหาวิทยาลัย
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 7.2-5(1) คู่มือการทํางาน ภาพประกอบชุด
วิชาและต้นฉบับชุดวิชาของมหาวิทยาลัย (ใช้
ร่วมกับ สพ. 7.2-4(1)
สพ. 7.2-5(2) สรุปผลการทํางาน ภาพประกอบ
ชุดวิชาและต้นฉบับชุดวิชา
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ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

2 คะแนน
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

4 คะแนน
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

5 คะแนน
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2553
ค่าเป้าหมาย

4 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

5 ข้อ

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

/

5

X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

46

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน

สํานักพิมพ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักพิมพ์ตามคําสัง่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 31/2551 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2551 และคําสั่งสํานักพิมพ์ที่ 10/2553 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เพื่อ
กําหนดนโยบายและวัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักพิมพ์ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ กํากับ ควบคุม ดูแลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ พิจารณาแผนการปรับปรุงงาน ติดตาม และ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักพิมพ์ นอกจากนี้สาํ นักพิมพ์ มีการแต่งตั้งคณะทํางานควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบจัดระบบควบคุมภายใน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานใน
การควบคุมภายในของสํานักพิมพ์ ซึ่งทําให้การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงมีการดําเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สพ.7.4-1(1) คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 31/2551
สพ.7.4-1(2) คําสั่งสํานักพิมพ์ ที่ 5/2553
สพ.7.4-1(3) คําสั่งสํานักพิมพ์ ที่ 6/2553
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1
ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่าง
ต่อไปนี้
- ความเสี่ ย งด้ า นทรัพ ยากร (การเงิ น
งบ ป ระ ม าณ ระบ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ ย งด้านยุ ท ธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ ย งด้ า นนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ งาน เช่ น
ความเสี่ ย งของกระบวนการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร ก ารบ ริ ห ารงาน วิ จั ย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ย งด้ า นบุ ค ลากรและความ
เสี่ ย งด้ า นธรรมาภิ บ าล โดยเฉพาะ
จรรย าบ รรณ ข องอาจ ารย์ แล ะ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สํานักพิมพ์ได้นาํ ปัญหาจากกระบวนการทํางานแต่ละฝ่าย และรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปี 2553 มาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง พบว่า สํานักพิมพ์มคี วามเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน ในเรื่องของการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ Reprint ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด ซึง่ มีความเสี่ยงตั้งแต่ ปี 2553
และยังเป็นความเสี่ยงในปี 2554 ความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์ (การเข้า
เล่มเอกสารการสอน)

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ.7.4-2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ เสนอเป็นแฟ้ม
สพ.7.4-2(2) ระบบการควบคุมภายในที่
ดีของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint
สพ.7.4-2(3) ระบบควบคุมภายในที่ดีของ
การควบคุมคุณภาพการเข้าเล่มเอกสาร
การสอน
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เกณฑ์มาตรฐาน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สํานักพิมพ์ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พบว่าความ
เสี่ยงที่โอกาสและผลกระทบสูงคือความเสี่ยงในด้านการผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์ Reprint ไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด และได้จัดลําดับความสําคัญอันดับแรก เนื่องจาก
มีผลกระทบกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพสื่อ
สิ่งพิมพ์ (การเข้าเล่มเอกสารการสอน) เป็นความเสี่ยงลําดับ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
สํานักพิมพ์ได้จัดประชุมผูบ้ ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากิจกรรม
ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม ควบคุมภายในระบบบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อระดมสมองในการจัดทําระบบการควบคุม
แผน
ภายในที่ดีของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint และนําหัวข้อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint
มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาการดําเนินงานตาม PMQA ของมหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ.7.4-3(1) แบบ บสน.1 แผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สพ.7.4-4(1) แบบ บสน.1 ใช้ร่วมกับ
สพ. 7.4-3(1)
สพ.7.4-4(2) ระบบควบคุมภายในที่ดีของ
การผลิตชุดวิชาพิมพ์ซ้ํา ใช้ร่วมกับสพ.
7.4-2(2)
สพ.7.4-4(3) ระบบควบคุมภายในที่ดีของ
การควบคุมคุณภาพการเข้าเล่มเอกสาร
การสอน ใช้ร่วมกับ สพ. 7.4-2(3)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
สํานักพิมพ์มีการจัดทํารายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ สพ.7.4-5 (1) แบบ บสน. 2
ดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
ควบคุมภายใน (แบบ บสน.2) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานักฯ และรายงานต่อ
สพ.7.4-5 (2) รายงานผลการปรับปรุง
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ
มหาวิทยาลัย จัดทํารายงานผลการพัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชา Reprint และพัฒนาการดําเนินงานตาม PMQA
1 ครั้ง
จัดทํารายงานผลการผลิตชุดวิชา Reprint เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน สพ. 7.4-5(3) รายงานผลการผลิตชุด
จัดส่งเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย
วิชา Reprint ของหน่วยวางแผนฯ ฝ่าย
จัดพิมพ์ เสนอเป็นแฟ้ม
สพ. 7.4-5(4) รายงานผลการควบคุม
คุณภาพการเข้าเล่มเอกสารการสอน
(เสนอเป็นแฟ้ม)
6 . มี ก า รนํ า ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น แ ล ะ
สํานักพิมพ์ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงในเรื่อง สพ.7.4-6(1) แบบ บสน.1 ปี 2555
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ข้ อ เสนอแนะจากผู้ บ ริ ห ารไปใช้ ในการ ของการผลิตชุดวิชา Reprint ยังมีอยู่จึงได้ดาํ เนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ ปีงบประมาณ 2555
ปีถัดไป

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2554
ค่าเป้าหมาย

5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน

6 ข้อ

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



5

X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ** (สมศ. 13)
** เป็นตัวบ่งชี้ทปี่ ระเมินระดับมหาวิทยาลัย และใช้ผลประเมินของมหาวิทยาลัยเป็นผลประเมินของสาขาวิชา
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :

ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
ค่าคะแนนผลการประเมินผลผูบ้ ริหาร เท่ากับ 4.3375
รายการเอกสารอ้างอิง : มสธ. / กผ. 7.13 สรุปผลการประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ผลการประเมิน :
ปีงบประมาณ 2554
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

4.00 คะแนน
4.3375

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



4.3375

X = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน :
ปีการศึกษา 2554 (1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555)
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน)
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
1. มีระบบและกลไกการประกัน
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ทําหน้าที่
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เหมาะสม
ในการวางนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกัน
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พั น ธ กิ จ แ ล ะ
คุณภาพการศึกษา
พัฒนาการของหน่วยงานสนับสนุน และ 2. มี นํ า คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2554 ของ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มหาวิทยาลัยมาใช้เป็นกรอบในการดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มี ก ารดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 จํานวน 4 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 9 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
4. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้งคณะทํางานเพื่อ
รับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
5. มี ก ารจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง และรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา
6. มีการนํ า ผลการประเมิ น ไปจัด ทําแผนยกระดั บการประกัน คุณ ภาพการศึกษา
ประจําปี

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 9.1-1 (1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก
สํานักพิมพ์
สพ. 9.1-1 (2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจําปีการศึกษา 2554 เสนอเป็นแฟ้ม
สพ.9.1-1 (3) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก
สํานักพิมพ์
สพ.9.1-1 (4) รายงานการประเมินตนเอง
สํานักพิมพ์ ประจําปีการศึกษา 2554
สพ.9.1-1(5) แผนยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักพิมพ์ ประจําปี
การศึกษา 2554
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานสนับสนุน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม
อัตลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุน และ
มีผลการดําเนินการตามตัวบ่งชีอ้ ัต
ลักษณ์
4. มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)
การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
สนับสนุน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
ในปีการศึกษา 2554 สํานักพิมพ์ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สพ. 9.1-2 (1) รายงานการประชุม
ของหน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักพิมพ์
คณะกรรมการ/คณะทํางานประกันคุณภาพ
และมีการทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพศึกษาของสํานักพิมพ์ให้สอดคล้องกับ
การศึกษา สํานักพิมพ์ เสนอเป็นแฟ้ม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม โดยสํานักพิมพ์ มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของหน่วย ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ปรากฎอยู่ในรายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักพิมพ์ องค์ประกอบที่ 1
1. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
2. มี การจั ด ทํ ารายงานประจํ าปี ที่ เป็ น รายงานการประเมิ น คุณ ภาพและเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาเป็นประจําทุกปี
3. นํ า ผลการประเมิ น คุณ ภาพไปปรับ ปรุง ผลการดํ าเนิ น งาน โดยจั ด ทํ า เป็ น แผน
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์
4. มีการเผยแพร่รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน WebSite
ของสํานักพิมพ์

สพ. 9.1-3 (1) รายงานการประเมินตนเอง
ของสํานักพิมพ์ ประจําปีการศึกษา 2554
(เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ. 9.1-4 (1) รายงานการประเมินตนเอง ปี
2554
สพ. 9.1-4 (2) http://www.stou.ac.th
หน่วยงานสํานักพิมพ์
ประกัน
คุณภาพการศึกษา

53

เกณฑ์มาตรฐาน
5. มี ก ารนํ า ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน
แ ล ะ ส่ งผ ล ให้ มี ก าร พั ฒ น าผ ล ก า ร
ดําเนิ น งานตามตั วบ่ งชี้ ของแผนกลยุท ธ์
ของหน่วยงานสนับสนุน

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
สํานักพิมพ์ได้นําผลการประกันคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
คุณ ภาพประจํ า ปี ม าพั ฒ นากํา หนดโครงการ / กิ จ กรรมเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
หน่วยงานตนเอง และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของสํานักพิมพ์ ดังนี้
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีของสํานักพิมพ์ (พ.ศ.2554-2558)
2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555-2556 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักพิมพ์
3. จัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์
4. พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารการผลิ ต เอกสารการสอนและสิ่ งพิ ม พ์
มหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ. 9.1-5 (1) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ใช้
ร่วมกับ สพ.1.1-7(3)
สพ. 9.1-5 (2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
2555 – 2556 เสนอเป็นแฟ้ม
สพ.9.1-5(3) บสน.1 แผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในสํานักพิมพ์ ใช้ร่วมกับ
สพ.7.4-6(1)
สพ. 9.1-5 (4) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายจัดพิมพ์ (เสนอ
เป็นแฟ้ม)
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6. มีการนําข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สํานักพิมพ์ได้นําข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศปศ. 9.1-6 (1)
ของมหาวิทยาลัย ที่จัดทําโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMEN
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาเป็น T/QAChannel/default2.asp
ประจําทุ กปี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในช่วงเวลาเดียวกันของทุก
ปี ทําให้ข้อมูลของสํานักพิมพ์ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ เนื่ องจากมหาวิ ทยาลั ยดํ าเนิ นงานในลั กษณะของการรวมบริการ
ประสานภารกิจ โครงสร้างของสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะมีขนาดเล็ก และเน้น
พันธกิจด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก ส่วนพันธกิจอื่นๆ อาทิ พันธกิจด้านการวิจัย ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม จะเป็นการดําเนินงานในภาพรวม
ระดั บมหาวิทยาลัย โดยมี หน่ วยงานสนั บสนุ นเป็ นผู้รับผิดชอบ ดั งนั้ น จึงจําเป็ นต้ อง
กําหนดเจ้าภาพหลักรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
นั้ น ๆ และเป็ น ผู้ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ดั งกล่ า ว เพื่ อ ส่ งให้ ศู น ย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษานําไปจัดทําฐานข้อมูลกลางสําหรับการจัดทํา
รายงานการประเมินตนองของมหาวิทยาลัยและของสาขาวิชา
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7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายใน
หน่ ว ยงาน /สถาบั น หรื อ เข้ า ร่ ว มใน
กิจกรรมกลางที่มหาวิทยาจัดขึ้น
8. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ ให้ ห น่ ว ยงานอื่ น สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สํ านั กพิ ม พ์ ได้ ส่ งผู้ แทนเข้าร่วมกิจ กรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ด้ า นการประกั น สพ.9.1-7(1) โครงการศึกษาดูงาน
คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ
การศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการจากสถาบันการศึกษาภายนอก
วันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2555

-

-
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เกณฑ์การประเมิน (ระดับหน่วยงานสนับสนุน) :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ผลการประเมิน
การบรรลุ
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2554
ค่าเป้าหมาย
ผลการ
ดําเนินงาน
*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

6 ข้อ
7 ข้อ
X = ไม่บรรลุเป้าหมาย



4
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2554 สํานักพิม์ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของสํานักเรียบร้อยแล้ว
สามารถสรุปผลการประเมินได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
6 ข้อ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.17 (สมศ.17) ผลการพั ฒ นาตาม
จุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น 4 ข้อ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที 1 ตามเกณฑ์ มสธ.

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
8 ข้อ
5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน



5



5
5

1
5

10
2
5
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ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 (สกอ.) ภาวะผู้นําของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 (สมศ.13) การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 ตามเกณฑ์ มสธ.

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์

การบรรลุ
เป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน

6 ข้อ

7



4 ข้อ

5



5

5 ข้อ
4
คะแนน

6




5
4.340

3

15
15

4.340

5

5

19.34
4
4.86
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ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) (ต่อ)
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบคุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
6 ข้อ
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.15 (สมศ.15) ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนน
จานวนตัวบ่งชี้ (ไม่นบั รวมตัวบ่งชี้ที่ 9.15 (สมศ.15))
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์ มสธ.

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์

7

การบรรลุ
เป้าหมาย
 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


คะแนนการประเมิน

4
4.76

4
1
4

4
1
4
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รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้ (ไม่นับรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.15 (สมศ.15))
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ มสธ.

24
5
4.8

33.34
7
4.76

หมายเหตุ : คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
สํานักพิมพ์มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ เพื่อกําหนดทิศทางใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี และการบริหารงานของสํานักฯ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักพิมพ์ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (Rolling Plan) ทุกปี เพื่อให้มี
ความอสดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

จุดที่ควรพัฒนา
สํานักพิมพ์ ยังขาดระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิราชการของสํานักฯ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สํานักพิมพ์ จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเพื่อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของสํานักฯ

นวัตกรรม (ถ้ามี)
-

แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
-

61

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
- สํานักพิมพ์ มีการบริหารจัดการในสํานักฯ ที่เป็นระบบ โดยใช้ที่ประชุม
ผู้บริหารสํานักฯ และที่ประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย และทีป่ ระชุมบุคลากรสํานัก
ฯเป็นการดําเนินงานของสํานักฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักฯ
- สํานักพิมพ์ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการจัดการความรู้มา
ใช้ในการบริหารจัดการของสํานักฯ
จุดที่ควรพัฒนา
- มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้สํานักพิมพ์ เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษแต่ยังขาด
ความชัดเจนด้านนโยบายการจัดการของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ
นวัตกรรม (ถ้ามี)
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
- สํานักพิมพ์ควรมีการนําระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการดําเนินงานใน
กระบวนการต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
- มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทางหรือมีระเบียบมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
สําหรับหน่วยงานรูปแบบพิเศษ และควรดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
-

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
สํานักพิมพ์มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักพิมพ์ควรตั้งเป้าหมายการประกันคุณภาพของสํานักฯ ให้สูงขึ้นทุกปี
และควรมีการเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับของสํานักฯ ได้รับทราบ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
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- สํานักพิมพ์ ยังไม่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจของสํานักฯ

- สํานักพิมพ์ควรนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการ
ดําเนินงานของสํานักฯ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่สําคัญ

- สํานักพิมพ์ ยังขาดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบการ - สํานักพิมพ์ควรจัดทํารายงานประจําปีของสํานักฯ
ประกันคุณภาพ
นวัตกรรม (ถ้ามี)
แนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
-
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ภาคผนวก
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์
- รายชื่อคณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์
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รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์
(คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 3130/2552)
1. ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
2. รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
4. หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
5. หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย
6. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
6.1) รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
6.2) นายวรชาติ อําไพ
7. เลขานุการสํานักพิมพ์

ประธานคณะทํางาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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รายนามคณะทํางานประกันคุณภาพระดับสํานัก สํานักพิมพ์
(คําสั่งสํานักพิมพ์ที่ 8/2553)
1. ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
ที่ปรึกษา
2. รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
ที่ปรึกษา
3. เลขานุการสํานักพิมพ์
ประธานคณะทํางาน
4. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ทํางาน
5. หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
ผู้ทํางาน
6. หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย
ผู้ทํางาน
7. หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสือ
ผู้ทํางาน
8. หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ
ผู้ทํางาน
9. หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ
ผู้ทํางาน
10. หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการพิมพ์
ผู้ทํางาน
11. หัวหน้าหน่วยผลิต
ผู้ทํางาน
12. หัวหน้าหน่วยเผยแพร่
ผู้ทํางานและเลขานุการ
13. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้ทํางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
14. นางสาวจันทนา เพชรคอน
ผู้ทํางานและผูช้ ่วยเลขานุการ

