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คานา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อรวบรวมข้อมูลการดําเนินการโดยจัดทําเป็นรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีก ารศึกษา 2555 รวมทั้งใช้เป็น
กลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงาน โดยนําผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดการรายงานประเมินตนเองฉบับนี้ ครอบคลุมองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้รูปแบบการนําเสนอของศูนย์ประสานงานการประ กันคุณภาพการศึกษาสําหรับหน่วยงาน
สนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
องค์ประกอบและข้อมูลการดําเนินงานในรายงานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556)
องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
(1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556)
ในปีการศึกษา 2555 สํานักพิมพ์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ . และ ก.พ.ร.
เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
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ส่วนนา
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การประเมินตนเองของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินตนเองครั้งนีป้ ระกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2555 (1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลา
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปีการศึกษา 2555 สํานักพิมพ์ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (5 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน. 4.80 รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมของ สมศ. (3 ตัวบ่งชี้) รวมทัง้ สิ้น 8 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่
ระดับคะแนน 4.82
ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ เป็นดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5
- องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4.94
- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4
- องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5
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1.1 ส่วนนาข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงาน
สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่ตั้งหน่วยงาน
9/9 หมู่ที่ 9 อาคารบริภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ :

ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

0 2504 7641

รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

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

ประวัติความเป็นมา
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไปด้วยการเรียนการสอนระบบการสอนทางไกลโดยอาศัยสื่อการสอนหลายๆ รูปแบบใน
ลักษณะสื่อผสม ทั้งนี้โดยมีสื่อสิง่ พิมพ์ในรูปแบบของเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสาระ และแนวการศึกษาที่เป็นสื่อหลัก เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการ
กลุ่มผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาที่มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผูท้ รงคุณวุฒิได้ร่วมกันบูรณาการเนื้อหาสาระในชุดวิชาอย่างเป็นระบบถ่ายทอดไว้จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในระยะเริ่มแรก หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ คือฝ่ายการพิมพ์ โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัย
เปิดสอนในสาขาต่างๆ มากขึ้นมีปริมาณนักศึกษาเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทําให้ปริมาณและภาระงานด้านการพิมพ์มีเพิ่มมากขึ้นเพือ่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาของประชาชนที่มีมากขึ้น
มหาวิทยาลัยจึงได้ยกฐานะของฝ่ายการพิมพ์ขึ้นเป็นสํานักพิมพ์ และมีประกาศการจัดตั้งสํานักพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529
โครงสร้ างการบริ หารงานของสานักพิมพ์ ประกอบด้ วย 4 ฝ่ าย คือ สานักงานเลขานุการ ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายจัดพิมพ์ และฝ่ ายเผยแพร่และจัดจาหน่าย ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา สานักพิมพ์ได้ มี
การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่ องการจัดองค์กรและบทบาทหน้ าที่เพื่อความเหมาะสม สอดคล้ องกับภารกิจที่ขยายเพิ่มขึ ้นตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์เพือ่ ให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ดยี ิ่งขึ ้น และตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ ศนู ย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ อยูภ่ ายใต้ การ
กากับดูแลของสานักพิมพ์ไปก่อนจนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีนโยบายที่ชดั เจนเกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

สานักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารและงานอํานวยการทั่วไปของสํานัก โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคคล งานบัญชี งานการเงิน งาน
งบประมาณ งานพัสดุ งานบริการยานพาหนะ งานพิมพ์หนังสือราชการ งานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สนิ ของสํานัก งานจัดทําแผนงบประมาณและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของสํานัก งานประกันคุณภาพของสํานัก งานควบคุมและบริหารความเสี่ยง และงานการจัดการความรู้ของสํานัก ตลอดจนประสานงาน อํานวยความสะดวกแก่บุคลากร
และสนับสนุนการดําเนินการของฝ่ายต่างๆ ในสังกัดสํานักพิมพ์ งานประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนภาระงานของสํานักพิมพ์ให้ดําเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเตรียมต้นฉบับชุดวิชา รวมทั้งให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บคุ ลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานบรรณาธิการรูปเล่ม
เอกสารการสอน งานพิสูจน์อักษรชุดวิชา โดยประสานกับบรรณาธิการชุดวิชาของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนพร้อมทั้งประสานกับฝ่ายจัดพิมพ์ในการดําเนินการจัด
ภาพประกอบและจัดหน้าอาร์ตเวิร์กเอกสารการสอนเพื่อให้เป็นสื่อการสอนทางไกลที่มีคุณภาพ ตลอดจนรับผิดชอบงานพิมพ์ซา้ํ เอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติชดุ วิชา ประมวลสาระ แนว
การศึกษา เอกสารโสตทัศน์ งานเลือกสรรผลงานทางวิชาการทีห่ ายากและมีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ และนํามาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมทั่วไป
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ฝ่ายจัดพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานวางแผนประสานงานการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของงานมหาวิทยาลัย งานวางแผนวัสดุทางการพิมพ์ ได้แ ก่ กระดาษและ
วัสดุอื่นๆ ที่จาํ เป็นในการผลิตและทําสิ่งพิมพ์ งานกําหนดรายละเอียดของจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ ใบสัง่ พิมพ์งาน งานกําหนดเครื่องพิมพ์ ลําดับงานและกําหนดเสร็จของงานพิมพ์ที่ดาํ เนินการจัดพิมพ์ของ
หน่วยต่างๆ ประสานงานจัดจ้างพิมพ์ภายนอก ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน การประเมินราคา การดําเนินการจัดพิมพ์ ตั้งแต่ การรับต้นฉบับ การออกแบบ การพิสูจน์อักษร การทําอาร์ตเวิร์ก
การทําฟิล์มและวางรูปแบบ การประสานงานกับเจ้าของงาน ผู้เขียน บรรณาธิการ และการบริการจัดเก็บและค้นฟิล์ม หนังสือตัวอย่าง และอาร์ตเวิร์ก เพื่อจัดพิมพ์ การเตรียมแม่พิมพ์ งานคํานวณ
กระดาษและสั่งตัดกระดาษป้อนเครื่องพิมพ์ การผสมหมึกเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการอย่างสม่ําเสมอ งานพิมพ์ออฟเซตทั้งป้อนแผนและป้อนม้วน การพิมพ์ระบบดิจิตอลทั้งระบบเลเซอร์
และปรุไข งานตัดเจียนกระดาษก่อนขึ้นแท่น งานพับ งานเก็บเล่ม งานอัดตัดตามแม่แบบ งานเดินรอยร้อน การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การควบคุมการใช้วสั ดุ การตัดเจียนรูปแล่ม งานซ่อมบํารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานจัดส่งสิ่งพิมพ์สําเร็จแก่เจ้าของที่สั่งพิมพ์
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจาหน่าย มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดจําหน่ายวัสดุการศึกษา สิ่งพิมพ์อนื่ ๆ และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบั ติชุด
วิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนระดับปริญญาตรี ประมวลสาระ แนวการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึน้ ได้แก่ วารสารสุโขทัยธรร
มาธิราช วารสารบัณฑิตศึกษา หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งตํารา หนังสือหายากในโครงการเลือกสรรหนังสือ หนังสือโครงงการสุโขทัยศึกษา หนังสือในโครงการกิตติเมธี หนังสือและสื่อการศึกษา
รับฝากขายซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย สื่อเสริมประกอบการศึกษา ได้แก่ CD VCD MP3 CDM (CD Multimedia) DVD รวมถึงสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์หน่วยงาน
ปณิธาน
สํานักพิมพ์ได้ดาํ เนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยสุโขท้ยธรรมาธิราช ดังนี้
มหาวิทยาลัยสุโขท้ยธรรมาธิราช ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผู้สาํ เร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สอื่ การสอนทางไปรษณีย์
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นทีผ่ ู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

วิสัยทัศน์
"เป็นสํานักพิมพ์แบบครบวงจร ที่ผลิตและจัดจําหน่ายสิง่ พิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อการเป็นสํานักพิมพ์ชนั้ นํา"

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบผลิตสิง่ พิมพ์วชิ าการรูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สอดรับกับการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจําหน่ายสิง่ พิมพ์วิชาการให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการผลิตที่ทนั สมัยเพือ่ เป็นองค์กรชั้นนําทางด้านการพิมพ์
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วัตถุประสงค์
สํานักพิมพ์ได้กําหนดวัตถุประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสํานักพิมพ์ ดังนี้
1. พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจําหน่าย
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการทีห่ ลากหลาย
4. พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานให้มากขึ้น
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้ดีขึ้น
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2555 ผู้บริหารสํานักพิมพ์ ประกอบด้วย
ชื่อตาแหน่ง

ชื่อ - สกุล

ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

นายปิยทัสน์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมแทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
รักษาการในตําแหน่ง

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

เลขานุการสํานักพิมพ์

นายเพิ่ม

อินเบ้า

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางปิยะพร

สัตยาภรณ์

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

นางสาววัลนิภา พัดเปีย

สังขมาลัย

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย รักษาการในตําแหน่ง นางสาวสมนิด บุญญาสัย
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1.5 จานวนบุคลากร
บุคลากร
ในปีการศึกษา 2555 มีบุคลากรปฏิบัติการจําแนกได้ดงั นี้
หน่วย : คน
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราวตําแหน่งอาจารย์ประจําพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลูกจ้างประจํา
-ลูกจ้างประจํางบประมาณแผ่นดิน
-ลูกจ้างประจําเงินรายได้
-ลูกจ้างประจําลักษณะพิเศษ
ลูกจ้างชัว่ คราว
-ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน (เงินรายได้)
-ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - เงินรายได้)
-ลูกจ้างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผ่นดิน)
รวม

สายวิชาการ
-

สายสนับสนุน
65
11
-

รวม
65
11
-

-

28
73

28
73

-

40
217

40
217

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
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1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
หน่วย : บาท
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น จานวน

เงินนอกงบประมาณ**
26,697,900.00
158,158,800.00
2,227,000.00
13,000.00
176,714,900.00
363,811,600.00

** ที่มา : กองแผนงาน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
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1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปีที่ผ่านมา
แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศกึษาประจาปีการศึกษา 2555
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา :
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
จุดที่ควรพัฒนา :
- แบบสอบถาม
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ของกรรมการบริหาร

1. ขาดการประเมินกรรมการบริหารที่จะต้องประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริหารและการดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดทําแบบสอบถามการประเมินตนเองของ
กรรมการบริหารสํานักพิมพ์

2. การบริหารความเสี่ยง การจัดพิมพ์ชุดวิชา Reprint ยังคงไม่สามารถหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงนัน้ ได้ ยังคงมีความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ในระดับสูง

จัดทําแผนผลิตหลักทั้งปีของงานพิมพ์ชุด
แผนการผลิตของหน่วยวางแผนฯ
ภายในเดือน กันยายน 2556
วิชาและวางแผนการพิมพ์ชุดวิชา Reprint
ฝ่ายจัดพิมพ์

3. ควรมีการวิเคราะห์ตนทุนรายรับ - รายจ่ายของสํานักพิมพ์

จัดทํารายงานต้นทุนรายได้ - รายจ่ายของ
สํานักพิมพ์

ภายในมิถุนายน 2556

ภายในปี 2556

รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุน
รายรับ - จ่ายของสํานักพิมพ์
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ข้อสเนอแนะของกรรมการฯ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึน้
2. การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนยังไม่เห็นชัดเจน เนื่องจากตามแผน
ยกระดับจะดําเนินการในปี 2555 จึงควรติดตามให้เป็นไปตามแผนอย่างจริงจัง เช่น
มีการติดตามผลการดําเนินงานปลายไตรมาส เป็นต้น

- มอบหมายให้ทุกฝ่ายจัดทําแนวปฏิบตั ิที่ดี
ในการดําเนินงานที่รับผิดชอบ
- มอบหมายให้ทุกฝ่ายรายงานผลการ
ตั้งแต่ มกราคม 2556 เป็นต้น
ดําเนินงานตามแผนยกระดับการประกัน
ไป
คุณภาพการศึกษาของสํานักทุกเดือนต่อที่
ประชุมผูบ้ ริหารสํานักฯ

- รายงานการปคระชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์
- รายงานผลการดําเนินงานของ
แต่ละฝ่าย
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินตนเองครั้งนีป้ ระกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2555 (1กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลา
ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น
หลัก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการปะเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555 มีดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สกอ. กระบวนการพัฒนาแผน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 8 ข้อ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สํานักพิมพ์ ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 – สพ 1.1 - 1(1) แผนยุทธศาสตร์ของสํานักพิมพ์
2558 ฉบับปรับปรุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน และได้รับความ
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553-2557
เห็นชอบจากที่ประชุมผูบ้ ริหารของ สํานักพิมพ์ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับแผน สพ 1.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้วา่
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2554-2558
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษา
สพ 1.1 - 1(3) แผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์
ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผปู้ ระกอบอาชีพและ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2554-2558
ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผู้สาํ เร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและ สพ 1.1 - 1(4) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์
สํานักพิมพ์ ครั้งที่ 4/2555
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นทีผ่ ู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
เข้าชั้นเรียนตามปกติ” และพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเด่น
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา”
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากผู้บริหารหน่วยงาน สํานักพิมพ์ มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 –
ไปสูบ่ ุคลากรภายในหน่วยงาน
2558 ฉบับปรับปรุงของ สํานักพิมพ์ สู่บุคลากรทุกคน โดย
1. สํานักพิมพ์จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสํานักฯ เพื่อชี้แจงการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานักพิมพ์

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปีที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
ดังนี้
3.1 สาขาวิชาเน้นดาเนินการตามพันธกิจด้านการ
เรียนการสอน
3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้นดาเนินการตามพันธ
กิจด้านการวิจัย
3.3 สานักการศึกษาต่อเนื่องน้นดาเนินการตามพันธ
กิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆเน้นดาเนินการตามพันธ
กิจด้านการพัฒนาองค์กร (ด้านบริหารจัดการ / ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร / ด้านกายภาพ)

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 1.1 - 2(1) รายงานการประชุมบุคลากร
สํานักพิมพ์
สพ 1.1 - 2(2) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ ครั้งทีพ่ ิเศษ/2554

2. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 - 2558 โดย
การจัดทําเป็นคํารับรองระดับฝ่าย/ระดับบุคคล
สํานักพิมพ์ มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 สพ 1.1 - 3(1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
และ พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง เป็นแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีของ สํานักพิมพ์
สํานักพิมพ์ ครั้งที่ พิเศษ/2554
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย จัดประชุมผูบ้ ริหารสํานักพิมพ์ เพื่อนําแผนยุทธศาสตร์ สพ 1.1 - 3(2) รายงานการประชุมผู้บริหาร
และแผนกบยุทธ์มาพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้แต่ละฝ่ายดําเนินการตาม สํานักพิมพ์ ครั้งที่ พิเศษ/2554
แผนยุทธศาสตร์ทไี่ ด้กําหนดไว้ มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อช่วยในการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีตามกระบวนการของ Balance Scorcard ที่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝา่ ย
วิชาการ ซึ่งสอดคล้องพันธกิจของหน่วยงาน
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี
สํานักพิมพ์ได้กําหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วดั สพ 1.1 - 4(1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 และพ.ศ. ประจําปีงบประมาณ 2555
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ 2554 – 2558 ฉบับปรับปรุง โดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับเป้าประสงค์ของแต่
แผนปฏิบัติการประจําปี
ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งกําหนดโครงการยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบและมีการถ่ายทอด
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 –
2558 ฉบับปรับปรุง ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ สํานักพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 รวมทั้งมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อติดตามความสําเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีตาม สํานักพิมพ์ ได้ดําเนินงานครบทุกภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และมีการใช้จ่าย สพ 1.1 - 5(1)
ข้อ 3
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการและผลผลิตผลลัพธ์ของสํานักพิมพ์
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affir
mative.aspx
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข อง สพ 1.1 - 6(1) ขอเลื่อนกําหนดการรายงาน
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ สํ า นั ก พิ ม พ์ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 จํ า นวน 3 ครั้ ง โดยการกํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ ข อง ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการฯ
รายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ไ ว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สํานักพิมพ์ ทั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 6, 9
และ 12 เดื อ น ผ่ า นระบบ e-Performance และรายงานด้ ว ยวาจาต่ อ อธิ ก ารบดี แ ละรอง
อธิการบดีที่กํากับดูแล ดังนี้
 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555
 รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
 รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
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เกณฑ์มาตรฐาน
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริหารและทีป่ ระชุมผูบ้ ริหาร
หน่วยงานเพื่อพิจารณา

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
เมื่อได้มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ สพ 1.1 - 7(1) รายงานผลการประเมินแผน
ราชการประจําปีมาได้ครบปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักพิมพ์ จึงได้มีการประเมินแผน ยุทธศาสตร์ปี 2555
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และรายงานต่อผูบ้ ริหารและทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารของสํานักพิมพ์ โดยที่ประชุม
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ ได้พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปีตามคํารับรอง เพื่อนํามาปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
สํานักพิมพ์ ได้นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์ สพ 1.1 - 8(1) คํารับรองการปฏิบ้ติราชการ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานไป ไปปรับปรุงเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) และแผนปฏิบัติ สํานักพิมพ์ ประจําปี 2556
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ราชการประจําปี พ.ศ. 2556 เช่น การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
สพ 1.1 - 8(2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
2556

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2555
ค่าเป้าหมาย
6 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
8
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
5.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 7 ข้อ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
1. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารของสํานักพิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดในด้าน
หน่วยงานปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามที่กฎหมายกําหนด ต่างๆ ดังนี้
ครบถ้วน
1.ด้านแผนงาน
วางแผนการปฏิบตั ิงาน เพื่อกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักพิมพ์ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักพิมพ์ ตามที่กาํ หนด รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
2. ด้านบริหารงาน
กําหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธปี ฏิบัตงิ าน มอบหมาย กํากับดูแล ติดตามให้
คําแนะนํา วินิจฉัยสั่งการปรัปบรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักพิมพ์ รวมทั้ง
ชี้แจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7.1 - 1(1) แผนปฏิบ้ติราชการประจําปี 2555
ของสํานักพิมพ์
สพ 7.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
สํานักพิมพ์ (2554-2558) ฉบับปรับปรุง
สพ 7.1 - 1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
สํานักพิมพ์ (2554-2558) ฉบับปรับปรุง
สพ 7.1 - 1(4) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ 7.1 - 1(5) KPI บุคลากรสํานักพิมพ์ ปี 25542556 (เสนอเป็นแฟ้ม)
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2. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน
3. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
หน่วยงานมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
สพ 7.1 - 1(6)
ให้คําปรึกษาและนําการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักพิมพ์ รวมทั้ง http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/
หาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น affirmative.aspx
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
สพ 7.1 - 1(7) รายงานผลการใช้จ่าย
วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพื่อให้เกิด งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่สํานักพิมพ์กําหนดไว้
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและ
สพ 7.1 - 2(1) รายงานการประชุมบุคลากร
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของสํานักพิมพ์ ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีสว่ นร่วมในการ สํานักพิมพ์
ดําเนินงานของสํานักพิมพ์โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นคณะทํางานด้านต่างๆ ของสํานักพิมพ์ และนําผล สพ 7.1 - 2(2) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
การดําเนินงานของคณะทํางาน มาแจ้งให้ที่ประชุมของสํานักพิมพ์ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เพื่อ คณะทํางานต่างๆของสํานักพิมพ์ (เสนอ
สร้างความเข้าใจและผลักดันให้การปฏิบัติงานของสํานักพิมพ์บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
เป็นแฟ้ม)
นอกจากนี้ ยังได้นาํ ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
บันทึกในระบบ e-Performance มาใช้ติดตามผลการปฏิบตั ิงานและแจ้งผลให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบใน
ที่ประชุมของสํานักพิมพ์
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานกัพิมพ์ มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่ สพ 7.1 - 3(1) คํารับรองการปฏิบ้ติราชการ
มอบหมาย ดังนี้
ของสํานักพิมพ์ ปี 2555
1. ระดับหน่วยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ สพ 7.1 - 3(2) KPI บุคลากรสํานักพิมพ์
ราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Performance เป็นเครื่องมือในการติดตามและ (เสนอเป็นแฟ้ม)
ประเมินผลงาน
2. ระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานได้มีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานลงสู่บคุ ลากรทุกระดับ และใช้การประเมินผลเพื่อการพิจารณาการเลือ่ นขั้น
เงินเดือนเป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผล
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม อาทิ

4. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
1. กําหนดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย เป็นประจําทุกเดือน เพื่อติดตามและพัฒนางานให้มี
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7.1 - 4(1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ 7.1 - 4(2) รายงานการประชุมบุคลากร
สํานักพิมพ์

2. จัดประชุมบุคลากรสํานักพิมพ์เพื่อชี้แจงหรือระดมความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้รว่ มงาน เพื่อให้ สพ 7.1 - 5(1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
5. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักพิมพ์ เต็มตามศักยภาพ ดังนี้
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
หน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
สพ 7.1 - 5(2) รายงานการประชุม/การ
1.
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บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตาม
แฟ้ม)
ศักยภาพ
2. จัดประชุม/สัมมนาบุคลากรของสํานักพิมพ์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
สพ 7.1 - 6(1) ตารางการประชุมผู้บริหาร
6. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
1. หลักประสิทธิผล (effectiveness)
สํานักพิมพ์ ปี 2555
หน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้มีการประชุม สพ 7.1 - 6(2) รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ หัวหน้าหน่วย/ฝ่าย เป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
สํานักพิมพ์ ปี 2555 (เสนอเป็นแฟ้ม)
ของหน่วยงานและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2. หลักประสิทธิภาพ (effiviency)
สพ 7.1 - 6(3)
มีการบริหารราชการโดยยึดหลักการรวมหลักการประสานภารกิจ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/
ประโยชน์สงู สุด มีการจัดทํารายงานทางการเงินของสํานักฯ มีการกําหนดตัวชีว้ ัดที่เป็นเชิงค่าใช้จ่าย/ต้นทุน affirmative.aspx
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
เพื่อให้การบริหารงานกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สพ 7.1 - 6(4) รายงาน SAR ปี 2555 (เสนอเป็น
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
แฟ้ม)
มีการจัดทําคํารับรองการปฏฺิบัติราชการของสํานักฯ เพื่อสร้างความเชืิอมั
่ ่นในการปฏิบัติงานตาม สพ 7.1 - 6(5) รายงานการจัดการความรู้ ปี2555
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้รับหรือผู้รับบริการ
(เสนอเป็นแฟ้ม)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
สพ 7.1 - 6(6) รายงานการควบคุมภายในและ
มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง มีการจัดทํารายงานทางการเงินของ บริหารความเสี่ยง ปี 2555 (เสนอเป็นแฟ้ม)
สํานักฯ ตามทีไ่ ด้รับงบประมาณประจําปี มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ มีการรายงานผลการจัดการ
ความรู้ของสํานักฯ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามหลักภาระรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ ําคัญให้แก่บุคลากรภายนอกและภายในหน่วยงานโดยผ่านทาง
http://www.stou.ac.th และการปิดประกาศ เช่น เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ของสํานักพิมพ์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของสํานักพิมพ์ คํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง มีการ
เปิดเผยข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรทุกหน่วยงานให้ได้รบั ทราบโดยการทําเป็น
ประกาศ และเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ที่สาํ คัญ ดังนี้
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ
- มีการจัดประชุมบุคลากรของสํานักฯ เพื่อรับฟังคงามคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน
ต่างๆ ของสํานักฯ
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
มีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายในสํานักพิมพ์ดําเนินการและมีอํานาจตัดสินใจ เช่น การ
รับงานพิมพ์ของฝ่ายจัดพิมพ์ การอนุมัติการลาให้เลขานุการสํานักฯ เป็นต้น
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอย่าง
เคร่งครัดและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
มีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกสถานะของบุคคลหรือหน่วยงาน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
มีการจัดประชุมหน่วยงาน/คณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อหาข้อยุติ ในเรื่องที่เป็นปัญหา
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือในเรื่องที่ผู้บริหารเห็นว่า ควรหาฉันทามติจากบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง
เช่น ปัญหาในการปฏิบตั ิงานพิมพ์ข้อสอบ การคัดเลือกตัวแทนหน่วยงาน การเสนอชื่อผู้บริหารหน่วยงาน
เป็นต้น
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของสํานักพิมพ์ โดยผ่านการจัดทําคํารับรอง สพ 7.1 - 7(1) โครงการ TPM
การบริหารงานของหน่วยงานและ การปฏิบัติราชการประจําปี โดยผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ เป็นผู้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ผู้บริหารหน่วยงานนําผลการ
ต่อรองอธิการบดีที่กํากับดูแล และมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ต่ออธิการบดีและ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน รองอธิการบดีที่กํากับดูแล รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน และเพื่อให้การประเมินผลการบริหารงานของ
อย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งคณะทํางานประเมินคะแนนคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้หน่วยงานได้นาํ ไป
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สํานักพิมพ์ ได้นาํ ผลการประเมินและนําข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ของสํานักพิมพ์ ในประเด็นคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และพัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง
จากปี 2554 และให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
1. พัฒนาระบบสารสนเทศในการผลิตผลิตเอกสารการสอน
2. ดําเนินการทําโครงการ "TPM" (ต่อเนื่องจากปี 2554)
3. จัดทําแผนการลงทุนด้านครุภัณฑ์ของสํานักฯ

รายการเอกสารอ้างอิง

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2555
ค่าเป้าหมาย
7
ผลการดําเนินงาน
7
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
5.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 5 ข้อ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการกําหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของการ ประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย สํานักพิมพ์พิจารณากําหนดประเด็นความรู้ประจําปีงบประ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มารณ พ.ศ.2555 คือ เรื่อง"ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ
ให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธกิจ
มหาวิทยาลัย
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ ประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย สํานักพิมพ์ โดยที่ประชุมมีมติให้กําหนดบุคลากร
และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กําหนดใน กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเรื่อง "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการ
ข้อ 1
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย" ได้แก่ หัวหน้าหน่วยในฝ่ายจัดพิมพ์ทั้งหมด บุคลากร
หน่วยวางแผนฯ หัวหน้าหน่วยในฝ่ายอืน่ ของสํานักพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
สํานักพิมพ์ได้เริ่มทดลองใช้ "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิง่ พิมพ์ของ
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) มหาวิทยาลัย" ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2554 และเพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมี
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อ
กําหนด
สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในวันที่ 25 กันยายน 2555

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7.2 - 1(1) รายงานการประชุมห้วหน้าหน่วย/
ฝ่าย
สพ 7.2 - 2(1) รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วย
ฝ่าย สํานักพิมพ์

สพ 7.2 - 3(1) สรุปผลการนําระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอนฯ
สพ 7.2 - 3(2) บันทึกแจ้งเริ่มทดลองใช้ระบบ
สารสนเทศฯ
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการ
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น ทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิง่ พิมพ์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย 25 กันยายน 2555 มาจัดทําเป็นคู่มือการทํางาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่บน
Knowledge)
เว็บไซต์
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
1. สํานักพิมพ์ได้จัดทําคู่มือเพื่อใช้ในการทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการ
ปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณทีผ่ ่านมาที่เป็น ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจาก
2. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยในฝ่ายจัดพิมพ์ หัวหน้าหน่วย - ฝ่าย และบุคลากรที่ใช้ระบบ
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาปรับใช้ในการ สารสนเทศฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 25
กันยายน 2555
ปฏิบัติงานจริง

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7.2 - 4(1) สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การทํางานฯ
สพ 7.2 - 4(2) ตัวอย่างคู่มือการทํางานในระบบ
สารสนเทศ
สพ 7.2 - 5(1) สรุปการประงานผู้ใช้ระบบฯ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2555
ค่าเป้าหมาย
5
ผลการดําเนินงาน
5
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
5.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย

28

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สํานักพิมพ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ตามคําสัง่ สพ 7.4 - 1(1) คําสั่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมารธิราช ที่ 31/2551 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 และคําสั่งสํานักพิมพ์ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่
10/2553 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เพื่อกําหนดนโยบายและวัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหาร 31/2551
ความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัติงานการควบคุมภายในและการ สพ 7.4 - 1(2) คําสั่งสํานักพิมพ์ที่
บริหารควาาเสี่ยงของสํานกัพิมพ์ กํากับ ควบคุม ดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ 5/2553
สํานักพิมพ์ พิจารณาแผนการปรับปรุงงาน ติดตามและตรวจสอบการปกิบิติ้ งานตามแผนการควบคุม สพ 7.4 - 1(3) คําสั่งสํานักพิมพ์ ที่
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ นอกจากนี้สาํ นักพิมพ์ มีการแต่งตั้งคณะทํางานควบคุม 6/2553
ภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบจัดระบบควบคุมภายใน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการ
ควบคุมภายในของสํานักพิมพ์ ซึง่ ทําให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีการดําเนินงานเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
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รายการเอกสารอ้างอิง
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
สํานักพิมพ์ได้นาํ ปัญหาจากกระบวนการทํางานแต่ละฝ่าย และรายงานลการปฏิบัติราชการประจําปี สพ 7.4 - 2(1) รายงานการประชุม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน 2554 มาวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง พบว่า สํานักพิมพ์มีความเสี่ยง คณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหาร
ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
ในด้านการปฏิบัตงิ าน ในเรื่องของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการทีก่ ําหนด ความเสี่ยง สพ. 2555 (เสนอเป็นแฟ้ม)
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน
ความเสีย่ งในเรื่องของคุณภาพสือ่ สิ่งพิมพ์ (การเข้ารูปเล่มเอกสารการสอน)
สพ 7.4 - 2(2) ระบบการควบคุมภายในที่ดีของ
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint
อาคารสถานที่)
สพ 7.4 - 2(3) ระบบควบคุมภายในที่ดีของการ
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ควบคุมคุณภาพการเข้าเล่มเอกสารการสอน
ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน เช่น ความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
สํานักพิมพ์ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ ง พบว่าความเสี่ยงที่โอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสีย่ งที่ได้จากการ สูงคือ ความเสี่ยงในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด และได้
วิเคราะห์ในข้อ 2
จัดลําดับความสําคัญอันดับแรก เนื่องจากมีผลกระทบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และความเสี่ยงในเรืิอง
่
ของคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์ (การเข้าเล่มเอกสารการสอน) เป็นความเสี่ยงลําดับ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
สํานักพิมพ์ได้จัดประชุมผูบ้ ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากิจกรรมควบคุมภายในระบบ
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
บริหารสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อระดมสมองในการจัดทําระบบการควบคุมภายในที่ดีของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
Reprint และระบบการควบคุมภายในที่ดีของการควบคุมคุณภาพการเข้าเล่มเอกสารการสอน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
สํานักพิมพ์มีการจัดทํารายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา (แบบ บสน. 2) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานักฯ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานผลการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชา Reprint จัดทํารายงานผลการผลิตชุดวิชา Reprint เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประสานงานจัดส่งเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
สํานักพิมพ์ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพสื่อ
จากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
สิ่งพิมพ์ (การเข้าเล่มเอกสารการสอน) ยังมีอยู่จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
2556
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2555
ค่าเป้าหมาย
6
ผลการดําเนินงาน
6
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7.4 - 3(1) แบบ บสน. 1 แผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2555

สพ 7.4 - 4(1) แบบ บสน.1 แผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ปี 2555
สพ 7.4 - 4(2) Repriny / ควบคุม
คุณภาพ
สพ 7.4 - 5(1) บสน. 2
สพ 7.4 - 5(2) รายงานผลการผลิตชุดวิชา
Reprint ของฝ่ายจัดพิมพ์ (เสนอเป็น
แฟ้ม)
สพ 7.4 - 6(1) บสน. 1 ปี 2556

คะแนนการประเมิน
5.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)
เกณฑ์การประเมิน
ใช้คะแนนการประเมินผลผูบ้ ริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)

จานวนยืนยันของสถาบัน
4.74

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2555

การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
4 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
4.740
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
4.74
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555 (1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ 8 ข้อ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ทําหน้าที่ในการวางนโยบาย
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
แนวทางการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ 2. มีการนําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยมาใช้เป็น
หน่วยงานสนับสนุน และดําเนินการตาม กรอบในการดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ระบบที่กาํ หนด
3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน
จํานวน 4 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 7 จํานวน 4 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 9 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 97 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
4. มีการกําหนดผู้รบั ผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง
5. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุก
หน่วยงานในทุกปีการศึกษา

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 9.1 - 1(1) คณะทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักพิมพ์
สพ 9.1 - 1(2) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพสํานักพิมพ์
สพ 9.1 - 1(3) แผนยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักพิมพ์ ปี 2555 (อยู่
ในส่วนนํา)
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เกณฑ์มาตรฐาน

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุน
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
สนับสนุน และมีผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
6. มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี โดยปรากฏอยู่ในส่วนนํา SAR ของรายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน
ในปีการศึกษา 2555 สํานักพิมพ์ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักพิมพ์ เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สํานักพิมพ์ และมีการทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพศึกษาของ สํานักพิมพ์ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม โดยสํานักพิมพ์ มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.17 (สมศ) ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ปรากฎอยู่ใน
รายงานการประเมินตนเอง ของสํานักพิมพ องค์ประกอบที่ 97 (สมศ.1.17)
1. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
2. มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาเป็นประจําทุกปี
3. นําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยจัดทําเป็นแผน
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ สํานักพิมพ์
4. มีการเผยแพร่รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน WebSite
ของ สํานักพิมพ์

รายการเอกสารอ้างอิง

สพ 9.1 - 2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ 9.1 - 3(1) รายงานการประเมินตนเองของ
สํานักพิมพ์ ประจําปีการศึกษา 2555 (เสนอ
เป็นแฟ้ม)
สพ 9.1 - 4(1) รายงานการปรระชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ 9.1 - 4(2)
http://www.stou.ac.th/Offices/oup/
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง สํานักพิมพ์ ได้นาํ ผลการประกันคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน สพ 9.1 - 5(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว คุณภาพประจําปีมาพัฒนากําหนดโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
"การพัฒนาการบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน
สํานักพิมพ์ และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ส่วนร่วม"
ของ สํานักพิมพ์ ดังนี้
สพ 9.1 - 5(2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม" “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสื่อ
2. โครงการสัมมนาเชิ งปฏิบัติ การ “ปัจ จัยที่ มีผ ลกระทบต่อกระบวนการผลิ ตสื่ อ สิ่งพิมพ์”
สิ่งพิมพ์”
6. มีการนําข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้
สํานักพิมพ์ ได้นาํ ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สพ. 9.1 - 6(1)
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย ที่จัดทําโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาเป็น channel/default2.asp
ประจําทุกปี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนนํา SAR ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในช่วงเวลาเดียวกันของทุก
ปี ทําให้ข้อมูลของ สํานักพิมพ์ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย
7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันภายในหน่วยงาน / สถาบัน หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

สํานักพิมพ์ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สพ. 9.1 - 7(1) กิจกรรมการประชุมเตรียม
คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ประจําปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2556
8. มีแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน สํานักพิมพ์ได้จัดทําแนวปฏิบัติในการปฏิบิติ้ งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงาน สพ 9.1 - 8(1) แนวปฏิบัติในการผลิตสื่อ
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ด้านการผลิตสื่อสิง่ พิมพ์ ซึ่งเป็นจุดเน้น จุดเด่นของสํานักพิมพ์ และมีการปรับปรุง สิ่งพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
ประโยชน์
พัฒนาแนวปฏิบัติให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่มีการเผยแพร่
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ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2555
ค่าเป้าหมาย
6 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
7
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
4.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555 (1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)
เกณฑ์การประเมิน
ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
--ไม่มีข้อมูล-ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2555
ค่าเป้าหมาย
4 คะแนน
ผลการ
(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
ดําเนินงาน
สังกัด=4.800/จํานวนปี =2ปี)=4.800
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการ
ประเมิน
4.80
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.17ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2555 (1 ก.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)
เกณฑ์การประเมิน
๑
๒
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

๓
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

๔
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๕
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สํ า นั ก พิ ม พ์ ได้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น จุ ด เด่ น หรือ ความ สพ ๑.๑๗ - 1(1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญเฉพาะของสํานักพิ มพ์ คือ “ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ครบวงจรและมีคุณ ภาพเพื่อสนับสนุน (พ.ศ.2553-2557)
เฉพาะของ สํานัก / ศูนย์วิทยพัฒนา โดยได้รับ ระบบการศึกษาทางไกล” จุดเน้น / จุดเด่นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 สพ ๑.๑๗ - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
การเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กํากับดูแล
ปี (2553 - 2557) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) ของหน่วยงาน ฉบับปรับปรุง สํานักพิมพ์ (พ.ศ. 2554 โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ได้แก่
2558)
- กลยุทธ์ที่ พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สพ ๑.๑๗ - 1(3) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
โดยใช้เทคโนโลีที่ทันสมัย
ฉบับปรับปรุง สํานักพิมพ์ (พ.ศ. 2554 1. จัดทําแผนลงทุนครุภัณพ์การผลิต
2558)
2. จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตงานพิมพ์
สพ ๑.๑๗ - 1(4) หนังสือที่รองอธิการบดีที่
3. พัฒนาระบบสารสนเทศในการผลิต
กํากับดูแลให้ความเห็นชอบฯ
4. พัฒนาระบบมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
5. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การกําหนดจุดเน้น / จุดเด่นได้รับการเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กํากับดูแลแล้ว
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์ โดยมี สพ ๑.๑๗ - 2(1) แผนปฏิบต้ ิราชการประจําปี
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด การถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) ของหน่วยงาน พ.ศ. 2555 ของสํานักพิมพ์
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกําหนดผู้รับผิดชอบ ผู้มสี ่วนร่วมในการ
ดําเนินการในแต่ละแผนไว้อย่างชัดเจน โดยได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักพิมพ์ ที่สอดคล้องกับจุดเน้น สพ ๑.๑๗ - 3(1) แบบสอบถามอัตลักษณ์
ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ จุดเด่นของสํานักพิมพ์ พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ผ่านมา สํานักพิมพ์ ประจําปี 2555
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสํานัก ของสํานักพิมพ์ ว่าได้ดาํ เนินการสอดคล้องจุดเน้น จุดเด่นของสํานักพิมพ์ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยของ
/ ศูนย์วิทยพัฒนา ไม่ตา่ํ กว่า 3.51 จาก
ผลการประเมิน เท่ากับ 4.52 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น
จากการดํ าเนิ นงานตามกลยุ ทธ์ ที่ สอดคล้ องกั บจุ ดเน้ น จุ ดเด่ น หรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของ สพ ๑.๑๗ - 4(1) รายงานผลการปฏฺิบัติราชการ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสํานัก / ศูนย์ สํานักพิมพ์ พบว่า
ตามคํารับรอง ปี 2555
วิทยพัฒนา และเกิดผลกระทบที่เกิด
- สํานักพิม์ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีและตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติ สพ ๑.๑๗ - 4(2) เอกสารการขอรับบริการ
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
ต่างๆ โดยกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของสํานักฯ ซึ่งได้มุ่งเน้นปริมาณผลผลิตต่อเวลา จัดพิมพ์เอกสารลับจากหน่วยงานภายนอก
และคุณภาพของผลผลิตที่ผลิตเอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้ผลการประเมินในภาพรวมที่ 4.73 (เสนอเป็นแฟ้ม)
- สํ านั กพิ มพ์ ผลิ ตสิ่ งพิ มพ์ รูปแบบต่ างๆที่ ได้ มาตรฐาน มี คุณ ภาพ เป็ นที่ ยอมรับจากหน่ วยงาน สพ ๑.๑๗ - 4(3) หนังสือที่พิมพ์เพื่อการ
ภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพิมพ์เอกสารลับ และสิ่งพิมพ์พิเศษ เช่น วารสาร เป็นต้น
อนุรักษ์และเผยแพร่ (เสนอเป็นแฟ้ม)
- สํานักพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมกว่า 40
เรื่อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ หน่วยเลือกสรรหนังสือ ฝ่ายวิชาการ ซึ่งในปี 2555 ได้ดําเนินการ
จัดพิมพ์หนังสือเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1พระยาฉัตทันต์ 2 คําให้การขุนหลวง
วัดประดู่ทรงธรรม 3. คําแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญชัย 4. หนังสือเมขลา - รามสูรและพระ
คเณศ
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เกณฑ์มาตรฐาน
5. บุคลากร/สํานัก/ศูนย์วทิ ยพัฒนา มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ / หรือนานาชาติ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สํานักพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในปี 2554 สํานักพิมพ์ได้ สพ ๑.๑๗ - 5(1) รางวัลชนะเลิศปฏฺิทินดีเด่น
ผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่ และได้รับรางวัลจาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือ รางวัลปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก "70 ปีความรักของ
“สุริยศศิธร”
พระปกเกล้าฯ"
สพ ๑.๑๗ - 5(2) รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
- ปี 2554 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก“70 ปีความรักของพระปกเกล้าฯ”
ประเภทตั้งโต๊ะ "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"
สพ ๑.๑๗ - 5(3) รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
- ปี 2556 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นประเภทตั้งโต๊ะ "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"
ประเภทตั้งโต๊ะ "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2555
ค่าเป้าหมาย
4 ข้อ
ผลการดําเนินงาน
5
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
5.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
1. สรุปผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2555 สานักพิมพ์ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของสานัก เรียบร้อยแล้ว
สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

(เกณฑ์ สกอ.)

-

-

8

5.00

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1

6 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

5.00

องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1

-

-

7

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2

-

-

5

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4

-

-

6

5.00

4.74

1.00

4.740

4.74

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 คะแนน
๗.๑๓
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7

4.94
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องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4.00 คะแนน
๙.๑๕

-

-

7

4.00

0.00

0.00

(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=
4.800/จํานวนปี =2ปี)=4.800

4.80

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9

4.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

4.79
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ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

(เกณฑ์ สกอ.)

-

-

8

5.00

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1

6 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

5.00

องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1

-

-

7

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2

-

-

5

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4

-

-

6

5.00

4.74

1.00

4.740

4.74

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 คะแนน
๗.๑๓
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7

4.94
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องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4.00 คะแนน
๙.๑๕

-

-

7

4.00

0.00

0.00

(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=
4.800/จํานวนปี =2ปี)=4.800

4.80

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9

4.00

องค์ประกอบที่ 97
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ข้อ
๑.๑๗

-

-

5

5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 97

5.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

4.82
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ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตาม (สกอ.)
องค์ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

(เกณฑ์ สกอ.)

-

-

8

5.00

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1

6 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

5.00

องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1

-

-

7

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2

-

-

5

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4

-

-

6

5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7

5.00

องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1

6 ข้อ

-

-

7

4.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9

4.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

4.80

45

2.การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
สํานักพิมพ์มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ เพื่อกําหนดทิศทางในการจัดทํา
แผนปฏฺิบัติราชการประจําปี และการบริหารงานของสํานักฯ

สํานักพิมพ์ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (Rolling Plan) ทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
สํานักพิมพ์ ยังขาดระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการปฏฺิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของสํานักฯ

สํานักพิมพ์จะต้องมีบุคลากรที่มคี วามรู้และทักษะเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักฯ

วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
- สํานักพิมพ์ มีการบริหารจัดการในสํานักฯ ที่เป็นระบบ โดยใช้ที่ประชุมผูบ้ ริหาร
สํานักฯ และทีป่ ระชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย และที่ประชุมบุคลากรสํานักฯ เป็นการ
ดําเนินงานของสํานักฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ
- สํานักพิมพ์ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการจัดการความรู้มาใช้ใน
การบริหารจัดการของสํานักฯ

- สํานักพิมพ์ควรมีการนําระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการดําเนินงานในกระบวนการต่างๆ ให้มาก
ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
- มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้สํานักพิมพ์ เป้นหน่วยงานรูปแบบพิเศษแต่ยังขาดความ - มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทางหรือมีระเบียบมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนสําหรับหน่วยงานรูปแบบพิเศษ
ชัดเจนด้านนโยบายการจัดการของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ
และควรดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
- สํานักพิมพ์ยงั มีความเสี่ยงของการจัดพิมพ์ชุดวิชา Reprint อยู่ในระดับทีส่ ูง
- สํานักพิมพ์ควรจัดทําแผนผลิตหลักของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทงั้ หมดและจัดทําแผนสํารองงานพิมพ์
เร่งด่วน
วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สํานักพิมพ์มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงาน โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักพิมพ์ควรตั้งเป้าหมายการประกันคุณภาพของสํานักฯให้สงู ขึ้นทุกปี และควรมีการเผยแพร่
ให้บุคลากรทุกระดับของสํานักฯได้รับทราบ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- สํานักพิมพ์ ยังไม่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมทุกภารกิจของสํานักฯ
- สํานักพิมพ์ยงั ขาดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบการประกันคุณภาพ
- สํานักพิมพ์ยงั ไม่มีแนวปฏิบัติดา้ นการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นของตนเอง

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
- สํานักพิมพ์ ควรนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการดําเนินงานของสํานักฯ ให้
ครอบคลุมทุกภารกิจที่สําคัญ
- สํานักพิมพ์ควรจัดทํารายงานประจําปีของสํานักฯ
- สํานักพิมพ์ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของตนเองให้เป็นแนวปฏฺิบัติที่ดโี ดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ

วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
สํานักพิมพ์มบี ุคลากรที่มีความสามารถดําเนินงานได้ตามอัตลักษณ์ของสํานักฯได้อย่าง สํานักพิมพ์ควรจะมีการให้รางวัลหรือยกย่องสําหรับบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานได้สาํ เร็จตามอัตลักษณ์ของ
มีคุณภาพ
สํานักฯ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
สํานักพิมพ์ยงั ไม่มีการรวบรวมความรู้ของบุคลากรที่มีการปฏฺิบัตงิ านได้สาํ เร็จตามอัต
สํานักพิมพ์ควรจัดทําคู่มือหรือแนวทางปฏฺิบัติงานที่ดีในเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ
ลักษณ์เพื่อนํามาจัดทําเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม
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ภาคผนวก
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์
- รายชื่อคณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์
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รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักพิมพ์
(คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 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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รายนามคณะทางานประกันคุณภาพระดับสานัก สานักพิมพ์
(คาสั่งสานักพิมพ์ที่ 8/2553)
1. ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
2. รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
3. เลขานุการสํานักพิมพ์
4. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
5. หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
6. หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย
7. หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสือ
8. หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ
9. หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ
10. หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการพิมพ์
11. หัวหน้าหน่วยผลิต
12. หัวหน้าหน่วยเผยแพร่
13. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
14. นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งยวด

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทํางาน
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางานและเลขานุการ
ผู้ทํางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้ทํางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
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