รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปีการศึกษา 2556
(1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557)

สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรกฎาคม 2557
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คานา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อรวบรวมข้อมูลการดําเนินการโดยจัดทําเป็นรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2556 รวมทั้งใช้
เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงาน โดยนําผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง รายละเอียดการรายงานประเมินตนเองฉบับนี้ ครอบคลุมองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้รูปแบบการนําเสนอของศูนย์ประสานงานการประ กันคุณภาพการศึกษา
สําหรับหน่วยงานสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน
องค์ประกอบและข้อมูลการดําเนินงานในรายงานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
(1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557)
องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
(1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557)
ในปีการศึกษา 2556 สํานักพิมพ์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ
ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก

(รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว)
ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
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แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2556
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2556 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินตนเองครั้งนีป้ ระกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2556 (1กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบ
เวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการปะเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 มีดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สกอ. กระบวนการพัฒนาแผน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
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
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย สํานักพิมพ์ ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553 - 2557 และพ.ศ. 2554
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร – 2558 ฉบับปรับปรุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน และได้รับความ
ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร เห็นชอบจากที่ประชุมผูบ้ ริหารของ สํานักพิมพ์ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับ
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กําหนด
ปณิธาน และพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจน ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการ
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน ศึกษาตลอดชีวิต มุง่ พัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบ
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผูส้ ําเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการ
– 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทาง
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) ไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นทีผ่ ู้เรียนสามารถศึกษาได้ดว้ ย
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ” และพระราชบัญญัตขิ องมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเด่น จุดเน้นของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบ
ชุดวิชา”

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 1.1 - 1(1) แผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553-2557
สพ 1.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2554-2558
สพ 1.1 - 1(3) แผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2554-2558
สพ 1.1 - 1(4) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ ครั้งที่ 4/2555
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากผู้บริหาร
หน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สํานักพิมพ์ มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 – สพ 1.1 - 2(1) รายงานการประชุมบุคลากร
2558 ฉบับปรับปรุงของ สํานักพิมพ์ สู่บุคลากรทุกคน โดย
สํานักพิมพ์
สพ 1.1 - 2(2) รายงานการประชุมผู้บริหาร
1. สํานักพิมพ์จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสํานักฯ เพื่อชี้แจงการดําเนินการตามแผน สํานักพิมพ์ ครั้งทีพ่ ิเศษ/2554
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานักพิมพ์

2. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 - 2558
โดยการจัดทําเป็นคํารับรองระดับฝ่าย/ระดับบุคคล
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
สํานักพิมพ์ มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 การประจําปีที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 2557 และ พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง เป็นแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของ
ดังนี้
สํานักพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย จัดประชุมผูบ้ ริหารสํานักพิมพ์ เพื่อนํา
3.1 สาขาวิชาเน้นดาเนินการตามพันธกิจด้านการ แผนยุทธศาสตร์และแผนกบยุทธ์มาพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้แต่ละ
เรียนการสอน
ฝ่ายดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy
3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้นดาเนินการตามพันธ Map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง
กิจด้านการวิจัย
ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีตามกระบวนการของ Balance Scorcard ที่ได้รับความ
3.3 สานักการศึกษาต่อเนื่องน้นดาเนินการตาม เห็นชอบจากรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ ซึ่งสอดคล้องพันธกิจของหน่วยงาน
พันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆเน้นดาเนินการตาม
พันธกิจด้านการพัฒนาองค์กร (ด้านบริหารจัดการ
/ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล / ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร / ด้านกายภาพ)

สพ 1.1 - 3(1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ ครั้งที่ พิเศษ/2554
สพ 1.1 - 3(2) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ ครั้งที่ พิเศษ/2554
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
สํานักพิมพ์ได้กําหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะ สพ 1.1 - 4(1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด ใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 ประจําปีงบประมาณ 2555
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และพ.ศ. 2554 – 2558 ฉบับปรับปรุง โดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับ
และแผนปฏิบัติการประจําปี
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งกําหนดโครงการยุทธศาสตร์และ
ผู้รับผิดชอบและมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 – 2558 ฉบับปรับปรุง ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
สํานักพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทั้งมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อติดตาม
ความสําเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
สํานักพิมพ์ ได้ดําเนินงานครบทุกภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และมีการใช้ สพ 1.1 - 5(1)
ตามข้อ 3
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการและผลผลิตผลลัพธ์ของสํานักพิมพ์
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/af
firmative.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 สํานักพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 3 ครั้ง โดยการกําหนดตัวบ่งชี้ของ ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการฯ
และรายงานผลต่อผูบ้ 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 เดือน ผ่านระบบ e-Performance และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรอง
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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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
เมื่อได้มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี และ
สพ 1.1 - 7(1) รายงานผลการประเมินแผน
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ แผนปฏิบัติราชการประจําปีมาได้ครบปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักพิมพ์ จึงได้มีการ ยุทธศาสตร์ปี 2555
รายงานผลต่อผูบ้ ริหารและทีป่ ระชุมผูบ้ ริหาร ประเมินแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และรายงานต่อผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
หน่วยงานเพื่อพิจารณา
สํานักพิมพ์ โดยทีป่ ระชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์ ได้พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีตามคํารับรอง เพื่อนํามาปรับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
สํ า นั กพิ ม พ์ ได้ นํ า ผลการพิ จ ารณา ข้อคิด เห็น และข้อเสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริหาร สพ 1.1 - 8(1) คํารับรองการปฏิบ้ติราชการ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานไป สํานักพิมพ์ ไปปรับปรุงเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) สํานักพิมพ์ ประจําปี 2556
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 เช่น การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ สพ 1.1 - 8(2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ประจําปี
ราชการ
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 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
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
1. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
หน่วยงานปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ้วน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารของสํานักพิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดใน สพ 7.1 - 1(1) แผนปฏิบ้ติราชการประจําปี
ด้านต่างๆ ดังนี้
2555 ของสํานักพิมพ์
1.ด้านแผนงาน
สพ 7.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
วางแผนการปฏิบตั ิงาน เพื่อกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักพิมพ์ ให้
สํานักพิมพ์ (2554-2558) ฉบับปรับปรุง
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตาม สพ 7.1 - 1(3) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักพิมพ์ ตามที่กาํ หนด รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการดําเนินกิจกรรม สํานักพิมพ์ (2554-2558) ฉบับปรับปรุง
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
สพ 7.1 - 1(4) รายงานการประชุมผู้บริหาร
2. ด้านบริหารงาน
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
กําหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธปี ฏิบัตงิ าน มอบหมาย กํากับดูแล ติดตามให้ สพ 7.1 - 1(5) KPI บุคลากรสํานักพิมพ์ ปี
คําแนะนํา วินิจฉัยสั่งการปรัปบรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักพิมพ์ รวมทั้ง 2554-2556 (เสนอเป็นแฟ้ม)
ชี้แจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ
ที่ได้รับแต่งตัง้
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
สพ 7.1 - 1(6)
ให้คําปรึกษาและนําการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักพิมพ์
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanc
รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการดําเนินงานมี
e/affirmative.aspx
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สพ 7.1 - 1(7) รายงานผลการใช้จ่าย
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555
วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่สํานักพิมพ์กําหนดไว้
2. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและ สพ 7.1 - 2(1) รายงานการประชุม
หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการ สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของสํานักพิมพ์ ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีสว่ นร่วมใน บุคลากรสํานักพิมพ์
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง การดําเนินงานของสํานักพิมพ์โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นคณะทํางานด้านต่างๆ ของสํานักพิมพ์ สพ 7.1 - 2(2) คําสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ และนําผลการดําเนินงานของคณะทํางาน มาแจ้งให้ที่ประชุมของสํานักพิมพ์ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการ/คณะทํางานต่างๆของ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การปฏิบัติงานของสํานักพิมพ์บรรลุเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
นอกจากนี้ ยังได้นาํ ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
หน่วยงาน
บันทึกในระบบ e-Performance มาใช้ติดตามผลการปฏิบตั ิงานและแจ้งผลให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
ในที่ประชุมของสํานักพิมพ์
3. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานกัพิมพ์ มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน สพ 7.1 - 3(1) คํารับรองการปฏิบ้ติ
หน่วยงานมีการกํากับ ติดตามและ
ตามที่มอบหมาย ดังนี้
ราชการของสํานักพิมพ์ ปี 2555
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
1. ระดับหน่วยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีการลงนามในคํารับรองการ
สพ 7.1 - 3(2) KPI บุคลากรสํานักพิมพ์
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน ปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Performance เป็นเครื่องมือในการ (เสนอเป็นแฟ้ม)
และผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยัง ติดตามและประเมินผลงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
2. ระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงานได้มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานลงสู่บุคลากรทุกระดับ และใช้การประเมินผลเพื่อการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผล
10
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร สพ 7.1 - 4(1) รายงานการประชุม
4. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม อาทิ
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรใน
สพ 7.1 - 4(2) รายงานการประชุม
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
1. กําหนดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย เป็นประจําทุกเดือน เพื่อติดตามและพัฒนางานให้มี บุคลากรสํานักพิมพ์
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความเหมาะสม
2. จัดประชุมบุคลากรสํานักพิมพ์เพื่อชี้แจงหรือระดมความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้รว่ มงาน สพ 7.1 - 5(1) รายงานการประชุม
5. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักพิมพ์ เต็มตามศักยภาพ ดังนี้
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
หน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
สพ 7.1 - 5(2) รายงานการประชุม/การ
1.
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เป็นแฟ้ม)
เดื
อ
น
ศักยภาพ

6. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ
หน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล ครบ 10 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

2. จัดประชุม/สัมมนาบุคลากรของสํานักพิมพ์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
สพ 7.1 - 6(1) ตารางการประชุมผู้บริหาร
1. หลักประสิทธิผล (effectiveness)
สํานักพิมพ์ ปี 2555
มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้มีการ สพ 7.1 - 6(2) รายงานการประชุม
ประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย เป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ ปี 2555 (เสนอเป็น
2. หลักประสิทธิภาพ (effiviency)
แฟ้ม)
มีการบริหารราชการโดยยึดหลักการรวมหลักการประสานภารกิจ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ สพ 7.1 - 6(3)
เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดทํารายงานทางการเงินของสํานักฯ มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงค่าใช้จ่าย/ http://prpl.stou.ac.th/ePerformance
ต้นทุน
/affirmative.aspx
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
เพื่อให้การบริหารงานกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
มีการจัดทําคํารับรองการปฏฺิบัติราชการของสํานักฯ เพื่อสร้างความเชืิอมั
่ ่นในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้รับหรือ
ผู้รับบริการ
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง มีการจัดทํารายงานทางการเงินของ
สํานักฯ ตามทีไ่ ด้รับงบประมาณประจําปี มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ มีการรายงาน
ผลการจัดการความรู้ของสํานักฯ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามหลักภาระรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7.1 - 6(4) รายงาน SAR ปี 2555 (เสนอเป็น
แฟ้ม)
สพ 7.1 - 6(5) รายงานการจัดการความรู้ ปี2555
(เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ 7.1 - 6(6) รายงานการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ปี 2555 (เสนอเป็นแฟ้ม)

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ ําคัญให้แก่บุคลากรภายนอกและภายในหน่วยงานโดยผ่านทาง
http://www.stou.ac.th และการปิดประกาศ เช่น เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ของสํานักพิมพ์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของสํานักพิมพ์ คํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง มี
การเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานให้ได้รบั ทราบโดยการทํา
เป็นประกาศ และเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ที่สาํ คัญ ดังนี้
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ
- มีการจัดประชุมบุคลากรของสํานักฯ เพื่อรับฟังคงามคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานต่างๆ ของสํานักฯ
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
มีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายในสํานักพิมพ์ดําเนินการและมีอํานาจตัดสินใจ เช่น
การรับงานพิมพ์ของฝ่ายจัดพิมพ์ การอนุมัติการลาให้เลขานุการสํานักฯ เป็นต้น
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอย่าง
เคร่งครัดและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
มีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกสถานะของบุคคลหรือหน่วยงาน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
มีการจัดประชุมหน่วยงาน/คณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อหาข้อยุติ ในเรื่องที่เป็น
ปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือในเรื่องที่ผู้บริหารเห็นว่า ควรหาฉันทามติจากบุคลากรหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาในการปฏิบัติงานพิมพ์ข้อสอบ การคัดเลือกตัวแทนหน่วยงาน การเสนอชื่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน เป็นต้น
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของสํานักพิมพ์ โดยผ่านการจัดทําคํา
สพ 7.1 - 7(1) โครงการ TPM
การบริหารงานของหน่วยงานและ รับรองการปฏิบัติราชการประจําปี โดยผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ เป็นผู้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ผู้บริหารหน่วยงานนําผลการ
ราชการต่อรองอธิการบดีที่กํากับดูแล และมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ต่อ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน อธิการบดีและรองอธิการบดีที่กาํ กับดูแล รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน และเพื่อให้การประเมินผลการ
อย่างเป็นรูปธรรม
บริหารงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งคณะทํางาน
ประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้หน่วยงานได้นาํ ไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สํานักพิมพ์ ได้นาํ ผลการประเมินและนําข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสํานักพิมพ์ ในประเด็นคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และพัฒนากระบวนการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ ต่อเนื่องจากปี 2554 และให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
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
รายการเอกสารอ้างอิง
1. มีการกําหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของการ ประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย สํานักพิมพ์พิจารณากําหนดประเด็นความรู้ประจําปีงบ สพ 7.2 - 1(1) รายงานการประชุมห้วหน้า
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ประมารณ พ.ศ.2555 คือ เรื่อง"ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วย/ฝ่าย
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ ประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝ่าย สํานักพิมพ์ โดยที่ประชุมมีมติให้กําหนดบุคลากร
สพ 7.2 - 2(1) รายงานการประชุมหัวหน้า
และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กําหนด กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเรื่อง "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หน่วย ฝ่าย สํานักพิมพ์
ในข้อ 1
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย" ได้แก่ หัวหน้าหน่วยในฝ่ายจัดพิมพ์ทงั้ หมด
บุคลากรหน่วยวางแผนฯ หัวหน้าหน่วยในฝ่ายอื่นของสํานักพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ สํานักพิมพ์ได้เริ่มทดลองใช้ "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิง่ พิมพ์ของ สพ 7.2 - 3(1) สรุปผลการนําระบบสารสนเทศ
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) มหาวิทยาลัย" ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2554 และเพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมี เพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอนฯ
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ สพ 7.2 - 3(2) บันทึกแจ้งเริ่มทดลองใช้ระบบ
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการ สารสนเทศฯ
กําหนด
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในวันที่ 25 กันยายน 2555
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการ
ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิง่ พิมพ์ของมหาวิทยาลัย ใน
ที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น วันที่ 25 กันยายน 2555 มาจัดทําเป็นคู่มือการทํางาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดีใน
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิง่ พิมพ์ของมหาวิทยาลัยและ
(Explicit Knowledge)
เผยแพร่บนเว็บไซต์
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
1. สํานักพิมพ์ได้จัดทําคู่มือเพื่อใช้ในการทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณทีผ่ ่านมาที่ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง (Tacit 2. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยในฝ่ายจัดพิมพ์ หัวหน้าหน่วย - ฝ่าย และบุคลากรที่ใช้
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาปรับใช้ในการ ระบบสารสนเทศฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ใน
วันที่ 25 กันยายน 2555
ปฏิบัติงานจริง

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7.2 - 4(1) สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการทํางานฯ
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
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
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
สํานักพิมพ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมารธิราช ที่ 31/2551 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 และคําสัง่
สํานักพิมพ์ที่ 10/2553 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เพื่อกําหนดนโยบายและวัดวางระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมภายในและการบริหารควาาเสี่ยงของสํานกัพิมพ์ กํากับ ควบคุม ดูแลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ พิจารณาแผนการปรับปรุงงาน ติดตามและตรวจสอบ
การปกิบิติ้ งานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ นอกจากนี้
สํานักพิมพ์ มีการแต่งตั้งคณะทํางานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบ
จัดระบบควบคุมภายใน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการควบคุมภายในของสํานักพิมพ์ ซึ่งทําให้การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีการดําเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7.4 - 1(1) คําสั่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่
31/2551
สพ 7.4 - 1(2) คําสั่งสํานักพิมพ์ที่
5/2553
สพ 7.4 - 1(3) คําสั่งสํานักพิมพ์ ที่
6/2553
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ สํานักพิมพ์ได้นาํ ปัญหาจากกระบวนการทํางานแต่ละฝ่าย และรายงานลการปฏิบัติราชการ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน ประจําปี 2554 มาวิเคราะห์และระบุความเสีย่ งและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง พบว่า
ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
สํานักพิมพ์มีความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน ในเรื่องของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint ให้เป็นไป
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน
ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด ความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์ (การเข้ารูปเล่มเอกสาร
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอน)
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7.4 - 2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง สพ. 2555 (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ 7.4 - 2(2) ระบบการควบคุมภายในที่ดี
ของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint
สพ 7.4 - 2(3) ระบบควบคุมภายในที่ดีของ
การควบคุมคุณภาพการเข้าเล่มเอกสารการ
สอน

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน เช่น
ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ สํานักพิมพ์ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ ง พบว่าความเสี่ยงที่โอกาสและ
สพ 7.4 - 3(1) แบบ บสน. 1 แผน
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสีย่ งที่ได้จาก ผลกระทบสูงคือ ความเสี่ยงในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการทีก่ ําหนด บริหารความเสี่ยง ปี 2555
การวิเคราะห์ในข้อ 2
และได้จัดลําดับความสําคัญอันดับแรก เนื่องจากมีผลกระทบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และความเสี่ยง
ในเรืิองของคุ
่
ณภาพสื่อสิ่งพิมพ์ (การเข้าเล่มเอกสารการสอน) เป็นความเสีย่ งลําดับ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
สํานักพิมพ์ได้จัดประชุมผูบ้ ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากิจกรรมควบคุมภายใน สพ 7.4 - 4(1) แบบ บสน.1 แผน
ความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
ระบบบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อระดมสมองในการจัดทําระบบการควบคุมภายในที่ดีของการผลิตสือ่
บริหารความเสี่ยงฯ ปี 2555
สิ่งพิมพ์ Reprint และระบบการควบคุมภายในที่ดีของการควบคุมคุณภาพการเข้าเล่มเอกสารการสอน สพ 7.4 - 4(2) Repriny / ควบคุม
คุณภาพ
5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
สํานักพิมพ์มีการจัดทํารายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สพ 7.4 - 5(1) บสน. 2
ดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหาร (แบบ บสน. 2) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานักฯ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานผลการ สพ 7.4 - 5(2) รายงานผลการผลิตชุด
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชา Reprint จัดทํารายงานผลการผลิตชุดวิชา Reprint เสนอที่ วิชา Reprint ของฝ่ายจัดพิมพ์ (เสนอ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานจัดส่งเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย
เป็นแฟ้ม)
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
สํานักพิมพ์ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพ สพ 7.4 - 6(1) บสน. 1 ปี 2556
จากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ สื่อสิ่งพิมพ์ (การเข้าเล่มเอกสารการสอน) ยังมีอยู่จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
ปีงบประมาณ 2556
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2555
ค่าเป้าหมาย
6
ผลการดําเนินงาน
6
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน
5.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
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 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)
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. มีระบบและกลไกการประกัน
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ทําหน้าที่ในการวาง
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา
และสอดคล้องกับพันธกิจและ
2. มีการนําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยมาใช้
พัฒนาการของหน่วยงานสนับสนุน
เป็นกรอบในการดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 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 / มีการตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
5. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
ทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 9.1 - 1(1) คณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักพิมพ์
สพ 9.1 - 1(2) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพสํานักพิมพ์
สพ 9.1 - 1(3) แผนยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษาสํานักพิมพ์ ปี 2555
(อยู่ในส่วนนํา)
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เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
6. มีการนําผลการประเมินไปจัดทําแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี โดยปรากฏอยู่ในส่วนนํา SAR ของรายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกัน ในปีการศึกษา 2555 สํานักพิมพ์ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สพ 9.1 - 2(1) รายงานการประชุม
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย การศึกษาของสํานักพิมพ์ เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุน
สํานักพิมพ์ และมีการทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพศึกษาของ สํานักพิมพ์ ให้ สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม โดยสํานักพิมพ์ มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จํานวน 1 ตัว สพ 9.1 - 3(1) รายงานการประเมินตนเอง
สนับสนุน และมีผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
บ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.17 (สมศ) ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว
ของสํานักพิมพ์ ประจําปีการศึกษา 2555
ปรากฎอยู่ในรายงานการประเมินตนเอง ของสํานักพิมพ องค์ประกอบที่ 97 (สมศ. (เสนอเป็นแฟ้ม)
1.17)
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ 1. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง สพ 9.1 - 4(1) รายงานการปรระชุม
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น 2. มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและเสนอต่อ สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาเป็นประจําทุกปี
สพ 9.1 - 4(2)
กําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา 3. นําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยจัดทําเป็นแผน http://www.stou.ac.th/Offices/oup/
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ สํานักพิมพ์
4. มีการเผยแพร่รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน WebSite
ของ สํานักพิมพ์
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เกณฑ์มาตรฐาน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
สนับสนุน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สํานักพิมพ์ ได้นาํ ผลการประกันคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการ สพ 9.1 - 5(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพประจําปีมาพัฒนากําหนดโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนา
"การพัฒนาการบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
คุณภาพของสํานักพิมพ์ และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนร่วม"
ของแผนกลยุทธ์ของ สํานักพิมพ์ ดังนี้
สพ 9.1 - 5(2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการบํารุง รักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสื่อ
ร่วม"
สิ่งพิมพ์”
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์”
6. มีการนําข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้ สํานักพิมพ์ ได้นาํ ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สพ. 9.1 - 6(1)
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ทีจ่ ัดทําโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาไป http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/
ใช้ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพ channel/default2.asp
การศึกษาเป็นประจําทุกปี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนนํา
SAR ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บ
ในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี ทําให้ข้อมูลของ สํานักพิมพ์ สอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย
7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
สํานักพิมพ์ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
สพ. 9.1 - 7(1) กิจกรรมการประชุมเตรียม
การศึกษาร่วมกันภายในหน่วยงาน / สถาบัน หรือเข้าร่วมใน ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
กิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2556 ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ประจําปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2556
8. มีแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สํานักพิมพ์ได้จัดทําแนวปฏิบัติในการปฏิบิติ้ งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงาน สพ 9.1 - 8(1) แนวปฏิบัติในการผลิตสื่อ
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ ด้านการผลิตสื่อสิง่ พิมพ์ ซึ่งเป็นจุดเน้น จุดเด่นของสํานักพิมพ์ และมีการปรับปรุง สิ่งพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
นําไปใช้ประโยชน์
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 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)
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 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)
เกณฑ์การประเมิน
๑
๒
ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

๓
ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ

๔
ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ

๕
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ สํานัก / ศูนย์วิทยพัฒนา
โดยได้รับการเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่
กํากับดูแล

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
สํานักพิมพ์ ได้กําหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ สพ ๑.๑๗ - 1(1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
เชี่ยวชาญเฉพาะของสํานักพิมพ์ คือ “ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ครบวงจรและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุน (พ.ศ.2553-2557)
ระบบการศึกษาทางไกล” จุดเน้น / จุดเด่นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ สพ ๑.๑๗ - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
5 ปี (2553 - 2557) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ ฉบับปรับปรุง สํานักพิมพ์ (พ.ศ. 2554 หน่วยงาน โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 2558)
ได้แก่
สพ ๑.๑๗ - 1(3) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
กลยุ ท ธ์ ที่ พั ฒ นากระบวนการผลิ ต สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ ฉบับปรับปรุง สํานักพิมพ์ (พ.ศ. 2554 ประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลีที่ทันสมัย
2558)
1. จัดทําแผนลงทุนครุภัณพ์การผลิต
สพ ๑.๑๗ - 1(4) หนังสือที่รองอธิการบดีที่
2. จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตงานพิมพ์
กํากับดูแลให้ความเห็นชอบฯ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศในการผลิต
4. พัฒนาระบบมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
5. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การกําหนดจุดเน้น / จุดเด่นได้รับการเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กํากับดูแลแล้ว
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์ สพ ๑.๑๗ - 2(1) แผนปฏิบต้ ิราชการประจําปี
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด โดยมีการถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ พ.ศ. 2555 ของสํานักพิมพ์
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
หน่วยงาน สู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกําหนดผู้รับผิดชอบ ผู้มีสว่ น
ร่วมในการดําเนินการในแต่ละแผนไว้อย่างชัดเจน โดยได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักพิมพ์ ที่สอดคล้องกับ สพ ๑.๑๗ - 3(1) แบบสอบถามอัตลักษณ์
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น จุดเด่นของสํานักพิมพ์ พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สํานักพิมพ์ ประจําปี 2555
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ ดําเนินงานที่ผา่ นมาของสํานักพิมพ์ ว่าได้ดาํ เนินการสอดคล้องจุดเน้น จุดเด่นของสํานักพิมพ์ อยู่
เฉพาะของสํานัก / ศูนย์วิทยพัฒนา ไม่ตา่ํ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน เท่ากับ 4.52 จากคะแนนเต็ม 5
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น
จากการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ สพ ๑.๑๗ - 4(1) รายงานผลการปฏฺิบัติ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สํานักพิมพ์ พบว่า
ราชการตามคํารับรอง ปี 2555
สํานัก / ศูนย์วิทยพัฒนา และเกิดผลกระทบ
- สํานักพิม์ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีและตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใน สพ ๑.๑๗ - 4(2) เอกสารการขอรับบริการ
ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม มิติต่างๆ โดยกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของสํานักฯ ซึ่งได้มุ่งเน้นปริมาณผลผลิตต่อ จัดพิมพ์เอกสารลับจากหน่วยงานภายนอก
เวลา และคุณภาพของผลผลิตที่ผลิตเอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้ผลการประเมินในภาพรวมที่ (เสนอเป็นแฟ้ม)
4.73
สพ ๑.๑๗ - 4(3) หนังสือที่พิมพ์เพื่อการ
- สํานักพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน อนุรักษ์และเผยแพร่ (เสนอเป็นแฟ้ม)
ภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพิมพ์เอกสารลับ และสิ่งพิมพ์พิเศษ เช่น วารสาร เป็นต้น
- สํานักพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมกว่า
40 เรื่อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ หน่วยเลือกสรรหนังสือ ฝ่ายวิชาการ ซึ่งในปี 2555 ได้
ดําเนินการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1พระยาฉัตทันต์ 2
คําให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม 3. คําแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญชัย 4. หนังสือ
เมขลา - รามสูรและพระคเณศ
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เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
รายการเอกสารอ้างอิง
5. บุคลากร/สํานัก/ศูนย์วทิ ยพัฒนา มี
สํ านั กพิ ม พ์ ผ ลิ ตสิ่ งพิ ม พ์ รู ปแบบต่ างๆ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน มี คุ ณภาพ เป็ นที่ ย อมรั บ ซึ่ งในปี 2554 สพ ๑.๑๗ - 5(1) รางวัลชนะเลิศปฏฺิทินดีเด่น
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ สํานักพิมพ์ได้ผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่ และได้รับรางวัลจาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือ ชนิดสมุดบันทึก "70 ปีความรักของ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการ รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร”
พระปกเกล้าฯ"
ยอมรับในระดับชาติและ / หรือนานาชาติ
สพ ๑.๑๗ - 5(2) รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
- ปี 2554 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก“70 ปีความรักของพระปกเกล้าฯ”
ประเภทตั้งโต๊ะ "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"
- ปี 2556 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นประเภทตั้งโต๊ะ "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"

สพ ๑.๑๗ - 5(3) รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
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 2556 สานักพิมพ์ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของสานักฯ เรียบร้อย
แล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ
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

(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
สังกัด=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

(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
สังกัด=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
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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 มาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สํานักพิมพ์ควรตั้งเป้าหมายการประกันคุณภาพของสํานักฯให้สงู ขึ้นทุกปี และควรมีการ
เผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับของสํานักฯได้รับทราบ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

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

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
- สํานักพิมพ์ ควรนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการดําเนินงานของสํานักฯ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่สําคัญ
- สํานักพิมพ์ควรจัดทํารายงานประจําปีของสํานักฯ
- สํานักพิมพ์ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของตนเองให้เป็นแนวปฏฺิบัติที่ดโี ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคณ
ุ ภาพ

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

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

39

