รายงานการประเมินตนเอง
สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจาปีการศึกษา 2561
(กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562)
กันยายน 2562

คานา
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อรวบรวมข้อมูลการดําเนินการโดยจัดทําเป็นรายงาน
ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2561
รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงาน โดยนําผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดการรายงานประเมินตนเองฉบับนี้ครอบคลุมองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้รูปแบบการนําเสนอของศูนย์ประสานงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา สําหรับหน่วยงานสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีตัวบ่งชี้และข้อมูลการดําเนินงานในรายงานประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ คือ

- ตัวบ่งชี้ที่ 1
- ตัวบ่งชี้ที่ 2
- ตัวบ่งชี้ที่ 3
- ตัวบ่งชี้ที่ 4
- ตัวบ่งชี้ที่ 5
- ตัวบ่งชี้ที่ 6
- ตัวบ่งชี้ที่ 7

การนําองค์การ (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562)

ในปีการศึกษา 2561 สํานักพิมพ์ ได้ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด รวมทั้ง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

(รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สมี ่วง)
ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 ส่วนนํา : โครงร่างองค์กร (OP)

1

ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน

15

ส่วนที่ 3 การประเมินตนเอง

17

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน

46

ภาคผนวก
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์

55

- รายชื่อคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์

56

- ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

57

ส่วนที่ 1
บทนา : โครงร่างองค์กร
P.1 ลักษณะองค์กร
สํ านั กพิมพ์ เป็ น หน่ ว ยงานระดับสํ านักซึ่งเทียบเท่าคณะหรือสาขาวิชาได้จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํ านั กบรรณสารสนเทศและสํ านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการจัดพิมพ์เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด และมีภารกิจด้านการคัดสรรตําราหรือเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์และเผยแพร่สู่สังคมให้กว้างขวางด้วย มีหน่วยงานประกอบด้วย 4 ฝ่าย
คือ สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ และฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการพิมพ์แห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2532 โดยเป็นโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันทางด้านเทคนิคและการพัฒนาอุตสาหกรรมแก่ประเทศในโลกที่ 3 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการไทย - เยอรมัน ครั้งที่ 13 ประจําปี 2532 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ณ จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันแบบให้เปล่า ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน อุปกรณ์เครื่องจักรด้านการพิมพ์และการพัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์
รวมทั้งการจั ด หาผู้ เชี่ย วชาญจาก GTZ (German Agency for Technical Co-operation) : Deutsche Gesellschaff for Technische Zusammenarbeit)
โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างอาคารที่ทําการ จัดหาบุคลากรประจําศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่บุคลากรและการสนันสนุนงานเบื้องต้นในส่วน
อื่ น ๆ ได้ เ ปิ ด เป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม พ.ศ. 2537 และที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 19/2537 ได้ มี ม ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ “ศู น ย์ ฝึ ก อบรมการพิ ม พ์
แห่งชาติ” เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ” มีภารกิจหลัก เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศให้มีความรู้แ ละทักษะด้านการ
พิมพ์ อันจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และขยายโอกาสในความสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพิมพ์ระดับช่าง
ปฏิบัติการ (2 ปี) ในปีการศึกษา 2537 และได้จัดฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านการพิมพ์ในหลักสูตรต่างๆ แก่บุคลากรทั่วไปต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ยังจัดฝึกปฏิบัติเสริม
ทักษะให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ที่เปิดสอนในวิชาด้านการพิมพ์ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับสมาคมต่างๆ ทางการพิมพ์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดโครงการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ และทักษะด้านการพิมพ์ในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยกําหนดให้สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การพิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ รวมการบริ ห ารจั ด การและงบประมาณของทั้ ง สองหน่ ว ยงานไว้ ด้ ว ยกั น โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของสํ า นั ก พิ ม พ์ แ ละศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ จึ ง
ประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ฯ คือ สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
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แต่เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ความนิยมด้านสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ส่งผลให้การดําเนินงานการจัดฝึกอบรมประสบสภาวะขาดทุ นอย่างต่อเนื่อง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ แห่งชาติ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการศู นย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ โดยควบรวมเข้ากับ
สํานักพิมพ์ไปเป็นฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ให้โอนศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการ พิมพ์แห่งชาติไปเป็นฝ่ายจัด
ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สังกัดสํานักพิมพ์ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561)
ปัจจุบันสํานักพิมพ์ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย และฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการ
พิมพ์ มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบสารสนเทศต่าง ๆมาใช้ในการทํางาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบัน ระดับกระทรวง ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ และตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) การบริการ
สํานักพิมพ์ ให้บริการหลักๆ 3 ด้าน คือ
1. บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ
2. บริการด้านการเผยแพร่และจําหน่ายวัสดุการศึกษา ของที่ระลึกและสิ่งของอื่น ๆ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. บริการด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆ
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน์ :
สํานักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร และทันสมัย
พันธกิจ :
1.
2.
3.
4.

พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
พัฒนาการเผยแพร่และจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของสังคม
มุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ ให้มีมาตรฐานและทันสมัย
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ค่านิยม :
ค่านิยมหลัก (Core Value)
1. การใส่ใจลูกค้า
2. การทํางานเป็นทีม
3. คุณภาพ
4. มาตรฐาน
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

ฝ่าย
สานักงานเลขานุการ

จัดพิมพ์

วิชาการ

เผยแพร่ฯและจัด
จาหน่าย

ข้าราชการ

8

17

18

6

1

50

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

8

12

7

2

-

29

ลูกจ้างประจํางบแผ่นดิน

2

-

-

-

-

2

ลูกจ้างประจําลักษณะพิเศษ

-

63

-

-

4

67

ลูกจ้างประจําเงินรายได้

4

23

5

5

4

41

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

-

12

6

4

1

23

22

127

36

17

10

212

ประเภท

รวม

จัดฝึกอบรมเทคโนโลยี
การพิมพ์

รวม

4

จำนวนบุคลำกรสำนักพิมพ์ แยกตำมประเภท
ลจ.ชั่วคราวรายเดือน 23 คน

ลจ.ประจาเงินรายได้

ขรก. 50 คน

41

พนง.มหาวิทยาลัย 29 คน

ลจ.ประจางบแผนดิ
่ น 2 คน

ลจ.ประจาลักษณะพิเศษ 67 คน

ขรก.

พนง.มหาวิทยาลัย

ลจ.ประจางบแผ่นดิน

ลจ.ประจาลักษณะพิเศษ

(5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการพัสดุ บัญชี และงานบุคคล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ลจ.ประจาเงินรายได้

ลจ.ชั่วคราวรายเดือน
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร
ผู้อานวยการสานักพิมพ์
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
รองผู้อานวยการสานักพิมพ์

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานัก

สานักงานเลขานุการ
-

งานอํานวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบัญชีและการเงิน
งานพัสดุ

คณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์

ฝ่ายจัดพิมพ์

ฝ่ายวิชาการ
-

หน่วยเลือกสรรหนังสือ
หน่วยเตรียมต้นฉบับ
หน่วยบรรณาธิการ
หน่วยพิมพ์ซ้ําสื่อสิ่งพิมพ์**

-

หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต
หน่วยพิสูจน์อักษร
หน่วยจัดหน้าชุดวิชา**
หน่วยศิลปะ
หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ
หน่วยผลิต
หน่วยทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ**
หน่วยพิมพ์ระบบดิจติ อล**
หน่วยอาคารสถานที่
6

คณะกรรมการบริหารเผยแพร่และจัดจาหน่ายวัสดุ
การศึกษา ของที่ระลึกและสิ่งของอื่น ๆ ของ มสธ.

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจาหน่าย
- หน่วยเผยแพร่
- หน่วยจัดจําหน่าย
- หน่วยบัญชีและการเงิน

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
- หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์
- หน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลูกค้า
ภายนอก
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ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 สํานักพิมพ์แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย และฝ่ายจัด
ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ แต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) สำนักงำนเลขำนุกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารและงานอํานวยการทั่วไปของสํานัก โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคคล งาน
บัญชี งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการยานพาหนะ งานพิมพ์หนังสือราชการ งานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ
สํานัก งานจัดทําแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก งานประกันคุณภาพของสํานัก งานควบคุมและบริหารความเสี่ยง และงานการจัดการ
ความรู้ของสํานัก ตลอดจนประสานงาน อํานวยความสะดวกแก่บุคลากร และสนับสนุนการดําเนินการของฝ่ายต่างๆ ในสังกัดสํานักพิมพ์ งานประสานงานกับบุคคลและ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนภาระงานของสํานักพิมพ์ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ฝ่ำยวิชำกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเตรียมต้นฉบับชุดวิชา รวมทั้งให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งาน
บรรณาธิการรูปเล่มเอกสารการสอน งานพิสูจน์อักษรชุดวิชา โดยประสานกับบรรณาธิการชุดวิชาของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนพร้อมทั้ง
ประสานกับฝ่ายจัดพิมพ์ในการดําเนินการจัดภาพประกอบและจัดหน้าอาร์ตเวิร์กเอกสารการสอนเพื่อให้เป็นสื่อการสอนทางไกลที่มีคุณภาพ ตลอดจนรับผิดชอบงานพิมพ์ซ้ํา
เอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระ แนวการศึกษา เอกสารโสตทัศน์ งานเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ และ
นํามาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมทั่วไป
3) ฝ่ำยจัดพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานวางแผนประสานงานการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของงานมหาวิทยาลัย งานวางแผนวัสดุทางการพิมพ์
ได้แก่ กระดาษและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นในการผลิตและทําสิ่งพิมพ์ งานกําหนดรายละเอียดของจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ ใบสั่งพิมพ์งาน งานกําหนดเครื่ องพิมพ์ ลําดับงานและกําหนด
เสร็จของงานพิมพ์ที่ดําเนินการจัดพิมพ์ของหน่วยต่างๆ ประสานงานจัดจ้างพิมพ์ภายนอก ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน การประเมินราคา การดําเนินการ
จัดพิมพ์ ตั้งแต่การรับต้นฉบับ การออกแบบ การพิสูจน์อักษร การทําอาร์ตเวิร์ก เพื่อผลิตในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การทําฟิล์มและ
วางรูปแบบ การประสานงานกับเจ้าของงาน ผู้เขียน บรรณาธิการ และ การบริการจัดเก็บและค้นฟิล์ม หนังสือตัวอย่างและอาร์ตเวิร์ก เพื่อจัดพิมพ์และจัดทําหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การเตรียมแม่พิมพ์ งานคํานวณกระดาษและสั่งตัดกระดาษป้อนเครื่องพิมพ์ การผสมหมึกเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการอย่าง
สม่ําเสมอ งานพิมพ์ระบบออฟเซต งานพิมพ์ระบบดิจิตอล งานตัดเจียนกระดาษก่อนขึ้นแท่น งานพับ งานเก็บเล่ม งานอัดตัดตามแม่แบบ งานเดินรอยร้อน การควบคุม
คุณภาพงานพิมพ์ การควบคุมการใช้วัสดุ การตัดเจียนรูปเล่ม งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานจัดส่งสิ่งพิมพ์สําเร็จแก่ลูกค้าที่สั่งพิมพ์
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4) ฝ่ำยเผยแพร่และจัดจำหน่ำย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจําหน่ายวัสดุการศึกษา สิ่งพิมพ์อื่นๆ และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เอกสารการสอน
และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมิ นผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนระดับปริญญาตรี ประมวลสาระ แนวการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น ได้แก่ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารบัณฑิตศึกษา หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งตํารา หนังสือหายากในโครงการเลือกสรรหนังสือ หนังสื อ
โครงการสุโขทัยศึกษา หนังสือในโครงการกิตติเมธี หนังสือและสื่อการศึกษารับฝากขายซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย สื่อเสริมประกอบ
การศึกษา ได้แก่ CD VCD MP3 CDM (CD Multimedia) DVD รวมถึงสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5) ฝ่ำยจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์ จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
วิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขางานก่อนพิมพ์ ช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 2 สาขางานพิมพ์ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ชั้น 1 ช่างพิมพ์
ออฟเซตป้อนแผ่น ชั้น 1, 2, 3, 4 สาขางานหลังพิมพ์ ช่างทําสําเร็จงานออฟเซต-งานพับ ชั้น 2 บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิส ระ
ให้บริการจัดพิมพ์ทําเนียบรุ่นนักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท บริการจัดพิมพ์เอกสารการสอน และเอกสารสิ่งพิมพ์
อื่น
ๆ ของมหาวิทยาลัย
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รายชื่อผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารสานักพิมพ์ ประกอบด้วย
ชื่อตาแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

ชื่อ - สกุล
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์

-

เลขานุการสํานักพิมพ์

นางชัชนา

ดวงจินดา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวจตุพร ทองอุ่น

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์

นายปิยทัสน์

สังขมาลัย

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย

นางรัตนา

ช้างเยาว์

หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ – รักษาการในตําแหน่ง

นายวันชัย

ใจสุภาพ
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(2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ :
1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. นักศึกษา
4. บุคคลภายนอกทั่วไป/หรือประชาชนทั่วไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. นักศึกษา
4. บุคคลภายนอกทั่วไป/หรือประชาชนทั่วไป
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ :
1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่งมอบคําขอรับบริการ
2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่งมอบคําขอรับบริการ
3. สาขาวิชาส่งมอบคําขอรับบริการการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา
4. นักศึกษาส่งมอบส่งมอบคําขอรับบริการ
5. บุคคลภายนอกทั่วไป/หรือประชาชนทั่วไปส่งมอบคําขอรับบริการ
คู่ความร่วมมือ :
1. เครือข่ายโรงพิมพ์ จัดพิมพ์เอกสารการสอน สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
2. เครือข่ายร้านค้าตัวแทนจําหน่ายวัสดุการศึกษา
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร
สํานักพิมพ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการแบบหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา รวมถึงสิ่งพิมพ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรทางการพิ มพ์ จัดจําหน่ายเอกสารการสอน
ชุดวิชาและของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสํานักพิมพ์มีความพร้อมด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีทักษะและเชี่ยวชาญ เครื่องจักร
อุปกรณ์ทันสมัย มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ดีจึงทําให้มีศักยภาพในการให้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและกับลูกค้าภายนอกเ พื่อสร้างรายได้เพิ่ม
ให้แก่หน่วยงาน ปัจจุบันโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานภายนอกในการให้บริการด้านการพิมพ์เอกสารลับ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ปีการศึกษา
2561 มีการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชา ทําให้สํานักพิมพ์มีปริมาณการพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการให้บริการ
ดังนี้
1. การบริการด้านการพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
จํานวน 194,381,900.00 บาท
2. การบริการด้านการฝึกอบรมทางด้านการพิมพ์
จํานวน
500,300.00 บาท
3. การบริการเผยแพร่และจัดจําหน่ายวัสดุการศึกษา
จํานวน
4,082,067.50 บาท
รายได้รวมทั้งสิ้น
จานวน 198,964,267.50 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อมีการดําเนินงานไปได้เพียง 4 เดือน งบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ รหัส จ1.1.1 ฝ่ายจัดพิมพ์ไม่เพียงพอใน
การดําเนินงานเนื่องจากนํางบประมาณมาใช้ทํางานที่ค้างมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินเพิ่ม และใน
ระหว่างปีได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพิ่ มให้กับรหัส ก1.2.1 ฝ่ายวิชาการแต่เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยได้ปรับแนวทางในการบริหารงบประมาณเงินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยให้กองคลังดําเนินการปรับระบบ 3 มิติ เพื่อดึงเงินโอนระ หว่างผลผลิต โดยฝ่าย
วิชาการไม่ต้องตัดงบประมาณจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์ชุดวิชาให้ฝ่ายจัดพิมพ์ ส่วนรายรับของฝ่ายจัดพิมพ์กองคลังรับผิดชอบรายงานกองแผนงาน และจากแผนบูรณาการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กําหนดให้สํานักพิมพ์ซึ่งมีหน้าที่ผลิตเอกสารการสอนชุดวิชาให้มหาวิทยาลัยเป็นหลักจึงถือเป็น หน่วยต้นทุน หรือ Cost center วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สํานักงานเลขานุก าร ในส่วนของฝ่ายเผยแพร่
และจัดจําหน่ายให้จัดตั้งเป็นศูนย์หนังสือ มสธ. มีโครงสร้างการบริหารงานเป็นหน่วยวิสาหกิจ บริหารงานแบบ Profit Center ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลำดับในกำรแข่งขัน
ปัจจุบันองค์กรการศึกษามีการแข่งขันทางการตลาดสูงและจํานวนนักศึกษาลดลง จึงเป็นประเด็นสําคัญที่สํานักพิมพ์ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดพิมพ์ เอกสารการสอนชุด
วิชา และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ต้องปรับการดําเนินงาน โดยต้องดําเนินการด้านการตลาดในการหากลุ่มลูก ค้าภายนอกเพื่อสร้าง
รายได้ให้เพิ่มมากขึ้น หากเปรียบเทียบกับโรงพิมพ์ภาครัฐอื่น ๆ แล้ว สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพร้อมในการให้บริการ เนื่องจากพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งระบบบริหารจัดการเทคโนโล ยีสารสนเทศในการ
ให้บริการ
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
สํานักพิมพ์ควรปรับปรุงพัฒนาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ และหา
เทคนิควิธีการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้าให้หลากหลายกว้างขวางมากขึ้น สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ใน
การเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะทางด้านวิชาชีพทางด้านการพิมพ์ การให้บริการจัดฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ ในหลักสูตร In-house Training เป็นต้น มหาวิทยาลัยควร
ปรับแก้ไขจุดอ่อนที่ทําให้นักศึกษาลดลง
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1. บุคลากรสํานักพิมพ์ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญตามความรับผิดชอบ โดยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการผลิตและการบริการ โดยพัฒนาช่องทางการให้บริการเพิ่มขึ้น
3. เครื่องจักรอุปกรณ์ทางการพิมพ์ที่ทันสมัย โดยต้องพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้เครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบการให้บริการใหม่
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
1. บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับการพัฒนา
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการให้ทุนพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิต และการบริการ
4. มหาวิทยาลัยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
5. สํานักพิมพ์สามารถให้บริการงานพิมพ์โดยใช้เวลาที่สั้น สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามกําหนดทันเวลา
6. สํานักพิมพ์สามารถให้บริการงานพิมพ์ที่มีคุณภาพตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
7. เป็นโรงพิมพ์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ของรัฐที่ได้รับการยอมรับมีความน่าเชื่อถือ
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสํานักพิมพ์เกิดขึ้นจากการนําผลการประเมินรายบุคคลตามระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร การประเมินผล
การดําเนินงานประจําปี ผลการประเมินหน่วยงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นฐานคิดในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป ทําการวิเ คราะห์ผลการ
ประเมิน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์ กําหนดเป้าหมายถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ และมีการทบทวนตรวจสอบเป็นรายเดือน ในวาระการประชุมของที่ประชุ ม
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ โดยดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
P Plan วางแผนเพื่อการพัฒนา
D Do
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
C Check ติดตาม ตรวจสอบ
A Act
แก้ไข พัฒนา ถอดบทเรียน
การดําเนินการดังกล่าว เป็นการจัดทําควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้และทักษะในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
และส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจําเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
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ส่วนที่ 2
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
โครงการ/กิจรรมเพื่อการพัฒนา
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ/ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริหารหน่วยงาน
1. ผู้บริหารสํานักจัดประชุมรับฟังปัญหา สํานักพิมพ์ใช้ที่ประชุมผู้บริหารกําหนดแนว
ความต้องการของฝ่ายต่างๆ เพื่อนําไปสู่ ทางแก้ไขปัญหาทํางานของฝ่ายในสํานักพิมพ์
การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา รวมถึงมีช่องทางในการ
รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของ
บุคลากรในทุกระดับ
2. ผู้บริหารสํานักและกรรมการสํานักฯ
ร่วมกันกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ทํางานในแต่ละฝ่าย เช่น ปัญหาการขาด
แคลนอัตรากําลัง การขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน เนื่องจากบุคลากร
ในหลายจุดต้องทํางานเกินกําลัง

ในปีงบประมาณ 2562 สํานักพิมพ์มีการจัด
ประชุมทีละฝ่าย และเปิดไลน์กลุ่ม เพื่อรับฟัง
ปัญหา การมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา ความคิดเห็นของบุคลากร

รายการเอกสารอ้างอิง
- รายงานการประชุม
บุคลากรสํานักพิมพ์แต่ละ
ฝ่ายวันที่ 10 และ 11
กรกฎาคม 2562
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
โครงการ/กิจรรมเพื่อการพัฒนา
3. ผู้บริหารสํานักและกรรมการสํานักฯ
สํานักพิมพ์ได้เสนอของบซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ร่วมกันกําหนดนโยบายและทิศทาง ของ จํานวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ออฟเซต
สํานักว่าจะดําเนินการไปในทิศทางใด
จํานวน 2 เครื่อง ในปีงบประมาณ 2563
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ด้านการพิมพ์ เช่น การพิมพ์ในระบบ
ออฟเซ็ทที่มีบทบาทลดลง การพิมพ์ใน
ระบบดิจิตอลจะมีบทบาทมากขึ้นใน
อนาคต
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
ให้จัดการความรู้ในประเด็นที่แตกต่าง
สํานักพิมพ์ได้ส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ มีการจัดการ
หลากหลายตามภารกิจของแต่ละฝ่ายจะ ความรู้ในหน่วยงานเพื่อบุคลากรสามารถนําไปใช้
ช่วยเสริมองค์ความรู้ และนวัตกรรมให้
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฝ่ายต่างๆ สามารถนําไปใช้พัฒนาความรู้
และทักษะในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ/ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตมีอายุการใช้งานมา
นานและได้รับการทดแทนเหลือใช้งานได้จํานวน
6 เครื่อง ประกอบกับจํานวนยอดสั่งพิมพ์ชุดวิชา
แต่ละครั้งมีจํานวนน้อยลง เหมาะกับการใช้ระบบ
ดิจิทัล ดังนั้น สํานักพิมพ์จึงได้เสนอของบลงทุน
จากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้รับอนุมัติ
งบประมาณจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 2
เครื่อง และเครื่องพิมพ์ออฟเซต จํานวน 1 เครื่อง
ในปีงบประมาณ 2563

รายการเอกสารอ้างอิง
- แจ้งผลการจัดสรรงบลงทุน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เบื้องต้น
(งบประมาณแผ่นดิน)

สํานักพิมพ์ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีการจัดการความรู้
ในหน่วยงาน โดยมอบหมายสลับกันไปแต่ละปี
สําหรับในปีงบประมาณ 2562 กําหนดประเด็น
ความรู้ เรื่อง “การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงาน
ก่อนพิมพ์” ฝ่ายจัดพิมพ์รับผิดชอบ

- รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2561 วาระที่ 4.2
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
โครงการ/กิจรรมเพื่อการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
1. การสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปรับการ สํานักพิมพ์สนับสนุนบุคลากรให้รับการฝึกอบรม
ฝึกอบรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง ฝึกทักษะเฉพาะด้าน
การฝึกทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่โดยตรง จะเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานของบุคลากร
และขององค์กรได้เป็นอย่างดี
2. บุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาครบตามเกณฑ์ควรได้รับการ
พิจารณาไปฝึกอบรมในหลักสูตรที่
สอดคล้องกับงานในหน้าที่ หรือ
ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาในปีถัดไป

สํานักพิมพ์ได้จัดอบรมพัฒนาทั้งหัวข้อที่จัดเอง
และส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ/ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง

สํานักพิมพ์ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา - ฐานข้อมูลการพัฒนา
ความรู้และทักษะในงาน เช่น การฝึกอบรมการ บุคลากรปีการศึกษา 2561
พัฒนาประสิทธิภาพงานก่อนพิมพ์ ของฝ่าย
จัดพิมพ์และฝ่ายวิชาการ การพัฒนาระบบบริหาร
คลังวัสดุ ของหน่วยพัสดุ การพัฒนาระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานเลขานุการ
เป็นต้น
- ฐานข้อมูลการพัฒนา
สํานักพิมพ์ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากร โดยในปี บุคลากรปีการศึกษา 2561
การศึกษา 2561 บุคลากรได้รับการอบรม เฉลี่ย
54.34 ชั่วโมง/คน จากจํานวน 174 คนได้รับ
การพัฒนามากกว่า หรือเท่ากับ 40ชั่ วโมง/คน/
ปี จํานวน 121คน คิดเป็นร้อยละ 72.41

16
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
โครงการ/กิจรรมเพื่อการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานข้อเสนอแนะ ให้มีการ
สํานักพิมพ์กําหนดให้แต่ละฝ่าย
หน่วยงานที่
หมุนเวียนระเด็นที่นํามาวิเคราะห์ทบทวน รับผิดชอบภารกิจหลักของสํานักวิเคราะห์
กระบวนงานหลักของฝ่ายที่มีภารกิจ
ทบทวนภารกิจเพื่อดําเนินการพัฒนาและ
สําคัญ ก็จะนําไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ยกระดับมาตรฐานการทํางานของฝ่าย
นั้นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของสํานักให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
ควรรักษามาตรฐานและระบบการทํางาน เพื่อรักษามาตรฐานการดําเนินงานประกัน
ด้านประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ คุณภาพอย่างต่อเนื่องสํานักพิมพ์ได้ประชุม
เช่นเดียวกับที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน
มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ และติดตาม
ผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ/ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารอ้างอิง

ในปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์
รับผิดชอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน “กระบวนงานบรรณาธิการชุดวิชา (ชุด
วิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)” เนือ่ งจากในปี
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีชุดวิชาใหม่/
ปรับปรุงเป็นจํานวนมากเป็นเท่าตัวจากปี
การศึกษา 2560 ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตงานชุด
วิชาเกินกําลังการผลิต ฝ่ายวิชาการจึงมีการ
ปรับปรุงกระบวนงานใหม่เพื่อลดรอบงานให้ปิด
เล่มในอาร์ตเวิร์กที่ 2

ปรับปรุงกระบวนการการ
ดําเนินงาน “กระบวนงาน
บรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชา
ใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)”

ในปี 2562 สํานักพิมพ์ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ
แต่ละตัวบ่งชี้ ประสานงานและประชุมเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานจากผู้รับผิดชอบเพื่อให้
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักพิมพ์
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ส่วนที่ 3
การประเมินตนเอง

การประเมินตนเองของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเอง ครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตาม
ปีการศึกษา 2561 (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2561
– 30 กันยายน 2562) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เป็นหลัก
ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ประจําปีการศึกษา 2561 มีดังนี้

18
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การนําองค์การ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4

คะแนน 5

กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
หรือดําเนินการไม่ครบ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ที่จะได้ 1 คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

1. กระบวนการที่ผู้บริหารหน่วยงานใช้ใน
ผู้บริหารปรึกษาหารือทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการและรวมทั้ง
การกําหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมของ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยดําเนินการ ดังนี้
หน่วยงาน และการปฏิบัติตนของผู้บริหาร 1. ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วยสํานักพิมพ์ เพื่อทบทวน
หน่วยงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และแผน
ที่มีต่อค่านิยมดังกล่าว (EdPEx 1.1ก.(1)) ยุทธศาสตร์ศูนย์หนังสือ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม และ 5 สิงหาคม 2562

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 1-1 (1) แผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2563-2567) และแผนยุทธศาสตร์ศูนย์
หนังสือ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)
สพ 1-1 (2) สรุปผลการประชุมบุคลากร เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2562
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เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

2. ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ประชุมบุคลากรสํานักพิมพ์และแจ้งให้ทราบ
วิสัยทัศน์พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25632567) วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ศูนย์หนังสือ มสธ. ระยะ
5 ปี (พ.ศ.2563-2567) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์
2. พฤติกรรมของผู้บริหารหน่วยงานแสดงถึง
1. ให้ดําเนินการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบการ สพ 1-2(1) บันทึกการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่
บริหารพัสดุภาครัฐ การบัญชี-การเงิน ระเบียบบริหารงานบุคคลอย่าง ด้านการพัสดุ
ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม (EdPEx 1.1ก.(2)) เคร่งครัด โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบได้ถูกต้อง
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปองค์คณะด้วยความเป็นธรรม สพ 1-2(2) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์
ตามผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้เกียรติยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติ
สพ 1-2(3) กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ทุ่มเท เป็นแบบอย่างที่ดี
ราชการของสํานัก ประจําปี 2562
3. ผู้บริหารหน่วยงานดําเนินการเพื่อทําให้
1.
หน่วยงานประสบความสําเร็จทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวในเรื่องดังต่อไปนี้ (EdPEx 1.1ก.(3))
 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ มี
การปรับปรุงผลการดําเนินการ มีผลลัพธ์ที่
โดดเด่นเหนือสถาบันอื่น รวมทั้งเกิดการ

ด้วยสภาพปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานสํานักพิมพ์จึงส่งเสริม สพ 1-3(1) โครงการปรับปรุงกระบวนการ/การเพิ่ม
ให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์พันธกิจเพื่อพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ ประสิทธิภาพการทํางาน จํานวน 6 โครงการ (เสนอ
ดําเนินงาน โดยจัดทําเป็นโครงการทั้งในส่วนงานหลักและงาน
เป็นแฟ้ม)
สนับสนุน
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เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

เรียนรู้ในระดับสถาบันและทําให้บุคลากรเกิด 2. ดําเนินการจัดการจัดการความรู้เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนงาน มุ่งเน้น
การเรียนรู้ด้วย
ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุณภาพ
ในขั้นตอนการผลิต ลดความผิดพลาดงาน ซึ่งนําไปสู่การลดต้นทุนการ
ผลิตโดยภาพรวม
3. มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้ ทักษะเพื่อให้บุคลากรนําความรู้
มาพัฒนางานและพัฒนาตน
 สร้างวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรที่ทํา
ให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่าง
สม่ําเสมอ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความ
ผูกพันกับหน่วยงาน

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 1-3(2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์”

สพ 1-3(3) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา โดยใช้
งบประมาณกองทุน มสธ. 12 ปี จํานวน 3
โครงการ

สพ 1-3(4) สรุปผลการประชุมบุคลากรสํานักพิมพ์เมื่อ
สํานักพิมพ์เป็นหน่วยบริการซึ่งบุคลากรในสํานักรับทราบถึงการมีจิต
บริการให้ความสําคัญแก่ผู้มาใช้บริการโดยกําหนดค่านิยมองค์กรเป็นลําดับ วันที่ 26 สิงหาคม 2562
แรกคือ การใส่ใจลูกค้าแต่ละฝ่ายมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
ฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย : ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย
สวัสดีผู้มาใช้บริการ ทุกคนในฝ่ายสามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และ
บริการแก่ลูกค้าได้

ฝ่ายวิชาการ : มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มาขอใช้บริการ มีความยืดหยุ่น
มีความฉลาดทางอารมณ์ในการให้บริการ สามารถควบคุมอารมณ์อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์
ฝ่ายจัดพิมพ์ : ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น มีความชัดเจนเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นเรื่องความถูกต้อง
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ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์: มีการวิเคราะห์เพื่อจัดหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สํานักงานเลขานุการ : ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สื่อสารและ
ประสานงานรวดเร็วทันเวลา
สํานักพิมพ์เสนอแผนธุรกิจศูนย์หนังสือ มสธ. ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2563- 2567) สพ 1-3(5) แผนธุรกิจศูนย์หนังสือ มสธ. ระยะ 5
 สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้าง
นวัตกรรมและการเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุน โดยเน้นการจัดทําของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การสนับสนุน ปี(พ.ศ. 2563- 2567) และร่างข้อบังคับมสธ. ว่า
ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และมี จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ และจัดทําร่างข้อบังคับมสธ. ว่า ด้วยศูนย์หนังสือ มสธ.
ความคล่องตัว
ด้วยศูนย์หนังสือ มสธ. เพื่อให้การดําเนินงานมีระบบการบริการที่เป็นอิสระ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มีการเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยให้เรียนรู้งานกับ
สพ 1.3(6) รายชื่อที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมในการ
 มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอด
ตําแหน่ง และการพัฒนาผู้นําในอนาคต หัวหน้าหน่วยงานที่กําลังจะเกษียณเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะการเป็น ประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์ คณะกรรมการ/
ผู้นาํ โดยการให้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ
คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน
สํานักพิมพ์ คณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงสํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
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4. ผู้บริหารหน่วยงานดําเนินการสื่อสารและ สํานักพิมพ์มีการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรหลายช่องทางทั้งใน สพ 1-4 (1) กลุ่มไลน์ หัวหน้าหน่วย/ฝ่าย ส.พ., PR
สร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้ง
รูปแบบการประชุม การสื่อสารผ่านเครือข่าย การประชุม สัมมนาประจําปี สพ.-แจ้งข่าวสาร
หน่วยงาน (EdPEx 1.1ข.(1))
ดังนี้
สพ 1-4 (2) รายงานการประชุมบุคลากรสํานักพิมพ์
- มีการประชุมบุคลากรแต่ละฝ่ายของสํานักพิมพ์เพื่อรับทราบความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรโดยตรง
- มีการประชุมบุคลากรสํานักพิมพ์ ถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของสํานักพิมพ์ (พ.ศ.25632567) และ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของศูนย์หนังสือ มสธ. (พ.ศ.25632567) แผนธุรกิจของศูนย์หนังสือ มสธ. (พ.ศ.2563 – 2567)

เมื่อวันที่ 10 และ 11 กรกฎาคม 2562

5. ผู้บริหารหน่วยงานดําเนินการเพื่อให้เกิด - มีการถ่ายทอดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี แผนปฏิบัติราชการ สพ 1-5 (1) ตัวชี้วัดหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย
การมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ทําให้บรรลุพันธ
ประจําปี โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยและผู้ปฏิบัติ และผูป้ ฏิบัติ สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม)
กิจของหน่วยงาน (EdPEx 1.1ข.(2))
ตามลําดับ
- มีการกํากับติดตามโดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ประจําเดือน (AE) รายไตรมาส
(ePerformance)

สพ 1-5 (2) รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน
(AE) และรายไตรมาส (ePerformance) รอบ 6
เดือน 9 เดือนและ12 เดือน
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- มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน สพ 1-5 (3) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
และดําเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง ภายใน (บสน.1) และรายงานการปฏิบัติงานตาม
ของสํานักพิมพ์
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(บสน.2) ของสํานักพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (เสนอเป็นแฟ้ม)
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

4 ข้อ
5

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



5.00

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4

คะแนน 5

กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
หรือดําเนินการไม่ครบ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ที่จะได้ 1 คะแนน
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1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยการมี สํานักพิมพ์มีการดําเนินงาน ดังนี้
สพ 2-1(1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการวิเคราะห์/ 1. สํานักพิมพ์จัดประชุมบุคลากรร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565
ทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของ
สํานักพิมพ์” (เสนอเป็นแฟ้ม)
(Stakeholders) ภายในและภายนอกหน่วยงาน ผล สํานักพิมพ์ เมื่อวันที่ 17 และ 22-23 มกราคม 2561 สํานักพิมพ์ สพ 2-1(2) รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วย
ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานโดยมอบหมายแต่ละฝ่ายไป สํานักพิมพ์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
การประเมินแผนยุทธศาสตร์และ/หรือผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน ระดมสมองบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม และรวบรวมเสนอที่ 2562 (เสนอเป็นแฟ้ม)
ประชุม
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
สพ 2-1(3) แผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี
2. หัวหน้าฝ่าย/หน่วยมีการประชุมพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2563-2567) แผนยุทธศาสตร์ศูนย์หนั ง สื อ
กําหนดตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต (Output) และ/หรือ
สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)
ผลลัพธ์ (Outcome) และ
2562
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ค่าเป้าหมาย และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ 3. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับแนวทางในการบริหารงบประมาณเงิน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในส่วนของสํานักพิมพ์ หน่ว ยบริการด้านการ
กํากับดูแล

พิ ม พ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ผ ลิ ต เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าให้
มหาวิทยาลัยป็นหลักจึงถือเป็นหน่วยต้นทุน หรือ Cost center ส่วนฝ่าย
เผยแพร่และจัดจําหน่ายไปเป็นศูนย์หนังสือ ให้บริการภายนอก เป็น Profit
center เริ่ ม ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 สํ า นั ก พิ ม พ์ จึ ง มี ก ารประชุ ม
พิ จ ารณาจั ด ทําแผนยุ ทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ใหม่ เป็ น 2 ฉบั บ คื อ แผน
ยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์หนังสือ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยกําหนดตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปีสู่การ
ปฏิบัติระดับฝ่าย/งานหรือระดับบุคลากร

---

3. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือที่ประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานเพื่อพิจารณา

---

รายการเอกสารอ้างอิง

26
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา

---

5. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานไป
ประกอบการพิจารณาการดําเนินงานระหว่างปี และ/
หรือการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีในปีถัดไป

---

6. มีการคาดการณ์ผลการดําเนินการ (Performance
Projections) ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการที่สําคัญของ
หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานในระดับที่
เทียบเคียงกันได้

---

รายการเอกสารอ้างอิง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0

คะแนน 1

คะแนน 2

กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
หรือดําเนินการไม่ครบ
1 ข้อ
2 ข้อ
ที่จะได้ 1 คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้ที่จําเป็น
หรือสําคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของหน่วยงาน ที่
สอดคล้องกับ พันธกิจของหน่วยงาน
อย่างน้อย 1 ประเด็นความรู้

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
3 ข้อ

มีการดําเนินการ
4 ข้อ

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.2
และมติที่ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้สํานักพิมพ์ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กําหนดประเด็นความรู้
ประจําปี 2562 เรื่อง “การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อน
พิมพ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการควบคุมคุณภาพของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนพิมพ์ และมีการออกแบบ
ใบกํากับการควบคุมคุณภาพของแต่ละงาน ซึ่งจะส่งผลถึงการให้งานมี

สพ 3-1(1) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์ ครั้งที่ 10/2561
สพ 3-1(2) รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้
สํานักพิมพ์ ครั้งที่ 1/2562
สพ 3-1(3) ใบเซ็นชื่อคณะทํางานการจัดการความรู้
สพ 3-1(4) แผนยุทธศาสตร์ สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25612565)
สพ 3-1(5) แผนการจัดการความรู้ ประจําปี 2562

28

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการลดการสูญเสียในเรื่องเวลา
และ ค่าใช้จ่าย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565)ของสานักพิมพ์ คือ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรให้มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการสร้างนวัตกรรม

รายการเอกสารอ้างอิง
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2.กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
จากมติที่ประชุม ผู้ บ ริห ารสํ า นัก พิ ม พ์ 10/2561 และมติ ที่
พัฒนาความรู้และทักษะ อย่างชัดเจนตาม ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้สํานักพิมพ์ ครั้งที่ 1/2562
ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
เรื่อง “การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ ” คือ กลุ่ม
บุคลากรของสํานักพิมพ์ที่อยู่ในกระบวนการก่อนพิมพ์ ทั้งหมด 5
หน่วย ได้แก่ 1) บุคลากรหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต
2) หน่วยพิสูจน์อักษร 3) หน่วยจัดหน้าชุดวิชา 4) หน่วยศิลปะ
และหน่วยฟิล์ม รวมทั้งสิ้น 32 คน
3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สํานักพิมพ์ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มบุคลากร
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ของสํานักพิมพ์ที่อยู่ในกระบวนการก่อนพิมพ์ทั้งหมด 32 คน โดย
ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสํานักพิมพ์ นายปิยทัสน์
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่ สังขมาลัย หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์ เป็นผู้ดําเนินการชี้แจงถึงกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงาน
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
ก่อนพิมพ์” โดยให้กําหนดประเด็นสําคัญ และให้กลุ่มเป้าหมาย
ทั้ ง หมด 32 คน เขี ย นปั ญ หางานต่ า ง ๆ ที่ พ บว่ า มี อ ะไรบ้ า ง
หลั ง จากนั้ น ให้ นํ า มากํ า หนดมาตรฐานการทํ า ใบก ากั บ การ
ควบคุมคุณภาพ (Check list) ของแต่ละงานต่อไป

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 3-2(1) รายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

สพ 3-3(1) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สพ 3-3(2) ขอส่งสรุปผลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สพ 3-3(3) เอกสารสรุปประเด็นความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
สพ 3-3(4) ใบลงทะเบียนกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
สพ 3-3(5) ขอส่งแนวปฏิบัติเบื้องต้น ใบกํากับการควบคุมคุณภาพ
งาน
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สพ 3-4(1) ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ 1. สํานักพิมพ์ ได้จัดฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากร
สพ 3-4(2) ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “เทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์และการควบคุม
ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ คุณภาพสําหรับการเตรียมไฟล์งานตามมาตรฐานงานพิมพ์” โดยท่าน สพ 3-4(3) ใบลงทะเบียนการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สพ 3-4(4) ขอส่งสรุปและเผยแพร่ประเด็นความรู้กจิ กรรมและ
อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ผู้บรรยายจากบริษัท บริษัท
ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ปี 2562
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ฟิวชั่นเทคโนโลยี จํากัด ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สพ 3-4(5) สรุปประเด็นความรู้ทไี่ ด้รับจากการฝึกอบรมและ
ส่วนต่อเติมชั้น 6 อาคารวิชาการ 2 มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กิจกรรมทั้งสิ้น 32 คน
สพ 3-4(6) ใบกํากับการควบคุมคุณภาพงาน (check list)
2. มีการระดมสมองของบุคลกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อรวบรวมความรู้ที่ได้
สพ 3-4(7) ขอส่งแนวปฏิบัติที่ดี “การควบคุมคุณภาพในขั้นตอน
จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มา งานก่อนพิมพ์” (ใช้ร่วมกับ สพ 3-5(1)
ให้ความรู้ในเรื่อง การเตรียมไฟล์งานตามมาตรฐานงานพิมพ์ เพื่อใช้
สําหรับควบคุมงานก่อนพิมพ์ โดยนําความรู้ที่ได้มาเปรียบเทียบกับ
ใบกํากับการควบคุมคุณภาพงานงาน (check list) และตรวจสอบว่า
มีประเด็นใดที่ต้องนํามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในใบกํากับการ
ควบคุมคุณภาพงานงาน (check list) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ
นํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

3. สํานักพิมพ์มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การควบคุมคุณภาพใน
ขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ แก่กลุ่มเป้าหมายและบุคลากรในกระบวนการ
พิมพ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
4. สํานักพิมพ์ มีการจัดเก็บ เอกสารการสรุปประเด็นความรู้ การ
ควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ในเรื่อง “เทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์และ
การควบคุมคุณภาพสําหรับการเตรียมไฟล์งานตามมาตรฐานงานพิมพ์”
เพื่อจัดทําใบกํากับการควบคุมคุณภาพงาน (check list) อย่างเป็น
ระบบ โดยจัดทําในรูปแบบแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรสํ า นั ก พิ ม พ์ ห รื อ
ผู้สนใจทั่วไป
สํานักพิมพ์ ได้จัดทําแนวปฏิบัติในการตรวจสอบกระบวนการควบคุม
ภาพงานก่อนพิมพ์ มีการจัดทําขั้นตอนการใช้ง านของใบกํา กั บ การ
ควบคุมคุณภาพงาน (check list) ซึ่งบุคลากรแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการก่อนพิมพ์ได้ นําใบกํากับการควบคุมคุณภาพงาน (check
list)ไปใช้จริง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เช่น 54131 , 23729 ,
80102 , 15231 เป็นต้น หลังจากนั้นได้มีการประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการนําใบกํากับการควบคุมคุณภาพงาน (check list) ไปใช้แล้ว
พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยคิดเป็นร้อยละ 84.67 ซึ่ง
ใบกํากับการควบคุมคุณภาพงานสามารถทําให้งานก่อนพิมพ์มีคุณภาพ
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงานพิ ม พ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มากขึ้ น ซึ่ ง
กระบวนการควบคุมคุณภาพนี้ส่งผลให้สามารถลดของเสีย ลดค่าใช้จ่าย
ลดการสูญเสียเวลา และได้งานพิมพ์ที่ มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

รายการเอกสารอ้างอิง

สพ 3-5(1) บันทึกแจ้งแนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพใน
ขั้นตอนงานก่อนพิมพ์
สพ 3-5(2) ใบกํากับการควบคุมคุณภาพงานงาน (check list)
สพ 3-5(3) เอกสารรายชื่อชุดวิชาที่ใช้ ใบกํากับการควบคุม
คุณภาพงาน (check list)
สพ 3-5(4) แบบประเมินผลความพึงพอใจ “การควบคุม
คุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์”
สพ 3-5(5) ผลสรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ “การ
ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์”
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ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

5 ข้อ
5

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



5

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย

33

ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2561 ( ก.ย.61 – ส.ค.62)
เกณฑ์การประเมิน
สูตรการคานวณ :
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา>= 40 ชม/ปี
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด

x 100

ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวนยืนยันของสถาบัน

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา >= 40 ชม/ปี

126

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด

174

บุคลากรของสํานักพิมพ์ ที่ได้รับการพัฒนา>= 40 ชม./ปี มีจํานวนทั้งสิ้น 126 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 174 คน คิดเป็นร้อยละ 72.41 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด (ไม่รวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปช่วยงานกองพัสดุ 1 ราย พนักงานบรรจุใหม่ 9 ราย ลูกจ้างประจําฯ บรรจุใหม่ 2 ราย ลูกจ้างประจําฯ อัตรากองกลาง
3 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
หลักฐาน สพ 4-(1) ข้อมูลพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561

34
ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



5

ร้อยละ 70
ร้อยละ 72.41

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการวิเคราะห์และทบทวน
กระบวนการทํางานหลัก (Core
Process) เพื่อปรับปรุง อย่างน้อย 1
กระบวนการ และได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารหน่วยงาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

1. ที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วยสํานักพิมพ์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561 วาระที่ 1.3 คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักพิมพ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มอบหมายฝ่ายวิชาการไปดําเนินการตาม
ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ/การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
หน่วยงาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการผลิตชุดวิชาเริ่มตั้งแต่
การจัดทําอาร์ตเวิร์กจนประทั่งปิดเล่ม แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
2. ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการทํางานหลัก
(Core Process) เพื่อปรับปรุง และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและทรัพย์สิน ผูบ้ ริหารที่กํากับหน่วยงาน 1 กระบวนการ คือ
“กระบวนงานบรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)”

สพ 5-1(1) รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วย
สํานักพิมพ์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561 วาระที่ 1.3 คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
สพ 5-1(2) เอกสารการวิเคราะห์และทบทวน
กระบวนการทํางานหลักเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการการดําเนินงาน “กระบวนงาน
บรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)”

36
เกณฑ์มาตรฐาน
2. มีการสํารวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ และ/หรือ
มติที่ประชุมที่สําคัญ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะ
ปรับปรุงตามข้อ 1

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

ฝ่ายวิชาการได้ทบทวนกระบวนงานบรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชา
ปรับปรุง) เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีชุดวิชาใหม่/ปรับปรุงเป็น
จํานวนมากกว่าเท่าตัวจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ต้นฉบับไม่ได้สง่ มาตามแผน มีการ
ส่งต้นฉบับเข้ามาพร้อม ๆ กันเป็นจํานวนมากในช่วงใกล้เปิดเทอมและต่อเนื่องไป
หลังเปิดเทอมทําให้เกิดภาวะวิกฤตในการปฏิบัติงานเกินกําลังผลิตทั้งบรรณาธิการ
ผู้ช่วย หน่วยจัดหน้าชุดวิชา หน่วยศิลปะ ส่งผลให้ต้องปรับกระบวนงานโดยลด
รอบขั้นตอนงานตรวจอาร์ตเวิร์กให้ปิดเล่มในอาร์ตเวิร์กที่ 2
ซึ่งเดิมชุดวิชาจัดทําอาร์ตเวิร์ก 1-3 ใช้เวลา 90 วัน/หน่วย และมีการแก้ไขโดย
จัดทําอาร์ตเวิร์ก 3-5 จึงจะปิดเล่ม ซึ่งมีค่าใช้จา่ ยต่อครั้งหน้าละ 30 บาท ดังนั้น
ฝ่ายวิชาการจึงจัดประชุมผู้ที่เกีย่ วข้องเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เพื่อหารือเรื่อง
กระบวนงานบรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง) โดยกําหนด
เป้าหมายของการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
1) ลดจํานวนวันในการจัดทําอาร์ตเวิร์ก
2) ลดค่าใช้จา่ ยการดําเนินงานจัดทําอาร์ตเวิร์ก

สพ 5-2(1) รายงานการประชุมการปรับปรุง
กระบวนการการดําเนินงาน “กระบวนงาน
บรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)”
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ ฝ่ายวิชาการออกแบบกระบวนการทํางานใหม่ ให้ปิดเล่มในอาร์ตเวิร์กที่ 2
ทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของ และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เมื่อ
ผู้รับบริการและ/หรือมติที่ประชุมที่
วันที่ 28 ธันวาคม 2561
สําคัญ/กฎหมายที่สําคัญตามข้อ 2 และ
ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่
กํากับดูแล

สพ 5-3(1) บันทึกที่ศธ 0522.07(01)/3971 ลง
วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเสนอหัวข้อ
“การปรับปรุงกระบวนการ/การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Plus:2 “กระบวนงานบรรณาธิการชุดวิชา (ชุด
วิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)”
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เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

4. มีการนํากระบวนการที่ได้ออกแบบ/
ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ

ฝ่ายวิชาการนํากระบวนการ “กระบวนงานบรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุด สพ 5-4(1) บันทึกแจ้งการนํากระบวนงานใหม่ไป
วิชาปรับปรุง)” ที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานชุดวิชาภาค
ปฏิบัติงาน
การศึกษา 1/2561และ 2/2561 โดยมีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ
ดําเนินการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

5. มีการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ (แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ เช่น มีการ
เปรียบเทียบกระบวนงานเก่ากับ
กระบวนงานใหม่/มีการดําเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวน
ใหม่) และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงในรอบปีถัดไป

ฝ่ายวิชาการได้ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ “กระบวนงานบรรณาธิการ สพ 5-5(1) เอกสารสรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน
ชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)” ทีไ่ ด้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ โดยสรุปผล การดําเนินงาน “กระบวนงานบรรณาธิการชุดวิชา
การดําเนินงาน และมีข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงรอบปีถัดไป ดังนี้ (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)”
1) ลดจํานวนรอบการตรวจอาร์ตเวิร์ก
เดิมตรวจอาร์ตเวิร์กมากกว่า 3 รอบ ใหม่ตรวจอาร์ตเวิร์ก เหลือ 2 รอบ โดย
การตรวจอาร์ตเวิร์กภาคการศึกษา 1/2561และ 2/2561 จาก ปิดเล่มในอาร์ต
เวิร์กที่ 3 ใช้ระยะเวลา 90 วัน เป็นปิดเล่มในอาร์ตเวิร์กที่ 2 ใช้ระยะเวลา 78
วัน มีจํานวน 65 ชุดวิชา จากจํานวน 132 ชุดวิชา คิดเป็นร้อยละ 49
2) ลดค่าใช้จา่ ยการดําเนินงานจัดทําอาร์ตเวิร์ก 3-5 ของชุดวิชาจํานวน 65 ชุด
วิชา (689 หน่วย) คิดเป็นเงิน 682,080 บาท
และมีข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงรอบปีถัดไป ดังนี้
1) สํานักพิมพ์ควรกําหนดเป็นมาตรการและสื่อสารชี้แจงขอความร่วมมือจาก
บุคลากรภายในสํานักพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานให้เห็นความสําคัญและ
ช่วยกันในการดําเนินงานให้ปิดเล่มชุดวิชาในอาร์ตเวิร์กที่ 2 เพิ่มมากขึ้น
2) การลดรอบการจัดทําอาร์ตเวิร์กให้ประสบความสําเร็จมีปัจจัยสําคัญอย่าง
ยิ่ง คือ การจัดทําต้นฉบับที่มาจากสาขาวิชาให้มีความสมบูรณ์ทสี่ ุด เนื่องจาก
อ่านตรวจอาร์ตเวิร์ก 1 รอบ ก็สามารถดําเนินการแล้วเสร็จสิน้ สุดในอาร์ตเวิร์กที่
1 โดยมหาวิทยาลัยวางนโยบายให้สาขาวิชาปฏิบตั ิ
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ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



5.00

5 ข้อ
5

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวนยืนยันของสถาบัน

คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00)

3.99

สํานักพิมพ์ได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการดําเนินงาน “กระบวนงานบรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)” มีผลการ
ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 34 ฉบับ จากหัวข้อความคิดเห็น 6 ประเด็น คือ

1. ลดขั้นตอนในการทํางาน
2. ลดเวลาในการทํางาน
3. ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน
4. ลดการใช้แรงงานคน
5. งานมีคุณภาพ
6. ความพึงพอใจโดยภาพรวม

มีค่าคะแนนเฉลี่ย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย

4.03
3.97
3.94
3.91
4.06
4.06

3.99

อยู่ที่ระดับ ดี
อยู่ที่ระดับ ดี
อยู่ที่ระดับ ดี
อยู่ที่ระดับ ดี
อยู่ที่ระดับ ดี
อยู่ที่ระดับ ดี
อยู่ที่ระดับ ดี
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จากผลการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่สงั กัดสาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ 50 ฝ่ายวิชาการร้อยละ 29.4 ฝ่ายจัดพิมพ์ร้อยละ 20.6 ส่วนใหญ่อ ยู่ในสายสนับสนุน
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 58.8 และสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 41.2 มีสถานภาพเป็นข้าราชการ ร้อยละ 47.1 พนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 38.2 และลูกจ้างประจําร้อยละ 14.7
โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 64.7 น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 14.7 ระยะเวลา 5-10 ปี ร้อยละ 11.8 และระยะเวลา 11-15 ปี ร้อยละ
8.8 ตามลําดับ
ระดับความพึงพอใจของการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจด้านงานมีคุณภาพ และความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดั บดี
เท่ากัน คือคะแนนเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ ลดขั้นตอนในการทํางาน อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ลดเวลาในการทํางาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.97 ลดข้อผิดพลาดในการ
ทํางาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.94 ลดการใช้แรงงานคน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91 ตามลําดับ เนื่องจากการลดรอบตรวจอาร์ตเวิร์กให้ปิดเล่มในอาร์ตเวิร์กที่ 2 เป็นการลดขั้นตอน
การทํางาน ระยะเวลาในการทํางาน ทําให้สามารถจัดพิมพ์ชุดวิชาได้รวดเร็วขึ้น ส่วนบรรณาธิการผู้ช่วยจะมีเวลาในการบรรณาธิการพิสูจน์อักษรชุดวิชาอื่น ๆทีเ่ ข้ามา ในด้านการใช้
แรงงานคน เป็นการลดต้นทุนการผลิต ในการตรวจ และการแก้ไขอาร์ตเวิร์ก
หลักฐาน : สพ 6-1(1) แบบประเมินความพึงพอใจ “กระบวนงานบรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชาปรับปรุง)”

สพ 6-1(2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



3.99

4 คะแนน
3.99

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2561 (1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
หรือดําเนินการไม่ครบ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ที่จะได้ 1 คะแนน
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานและ
ในปีการศึกษา 2561 สํานักพิมพ์ ได้มีการประชุม
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกําหนดนโยบาย คณะกรรมการ/คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
และให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ ของ สํานักพิมพ์ รวมจํานวน 3 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการประเมิน
การศึกษาภายในของหน่วยงาน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักพิมพ์ ประจําปีการศึกษา
2560 และมีการทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพศึกษา
ของ สํานักพิมพ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้างอิง
สพ 7 - 1(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ 7 -1(2) คําสั่ง มสธ.ที่ ๓๐๒๗/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก
สํานักพิมพ์ คําสั่ง มสธ.ที่ ๓๒๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง
เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสํานัก สํานักพิมพ์และคําสั่ง มสธ.ที่๕๘๖/
๒๕๖๒ เรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก สํานักพิมพ์
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เกณฑ์มาตรฐาน
2. คณะกรรมการประจําหน่วยงานมีการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ และ 2) การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตามกําหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วน
ตามที่กําหนดในระบบ CHE QA Online

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการประจําหน่วยงานมีการดําเนินงานด้านการประกัน สพ 7 - 2(1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
ประจําปีการศึกษา 2561 (เสนอเป็นแฟ้ม)
1. มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิ น สพ 7 - 2(2) CHE QA Online
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยในปีการศึกษา 2561 มีการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายใต้ ตั ว บ่ ง ชี้ จํ า นวน 6 ตั ว บ่ ง ชี้ ตามกรอบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง มีวิธีการควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้
1.1 มีการควบคุม ติดตามการดําเนินการ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกต้ อง เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ.
1.2 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพและเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาเป็นประจําทุกปี
1.3 นําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน
โดยจัดทําเป็นแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักพิมพ์ โดยปรากฎอยู่ในส่วนนํา รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และรายงานข้อมูลใน
ระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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เกณฑ์มาตรฐาน
3. มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน และเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์
และ/หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

สํานักพิมพ์ มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
(หรือแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน) และส่งผลให้
มีการพัฒนา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ด้านพัฒนาองค์กร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการ /การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานทั้งในส่วนงานหลัก และงานสนับสนุน โดยจัดทํา
โครงการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงงานบรรณาธิการชุดวิชา (ชุดวิชาใหม่/ชุดวิชา
ปรับปรุง)
2) โครงการนําน้ํามันล้างหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องล้างแม่พิมพ์
อัตโนมัติมาใช้ซ้ํา
3) การพัฒนาระบบบริหารคลังวัสดุ สํานักพิมพ์
2. ด้านประสิทธิภาพ มีการกําหนดให้มีกิจกรรมการประหยัดโดยจัดทํา
โครงการ ดังนี้
1) โครงการลดจํานวนเผื่อเสียกระดาษที่ใช้งานพิมพ์เอกสารการสอน
ชุดวิชา
2) การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งและการเผยแพร่บัญชีรายชื่อ
วัสดุการศึกษา ฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย สํานักพิมพ์
3) ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียน
อิเล็กทรอนิกส์ สํานักพิมพ์

สพ 7-3 (1) โครงการปรับปรุงกระบวนการ/
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จํานวน 6
โครงการ (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ 7-3 (2) หลักสูตรใหม่ทางด้านวิชาชีพการ
พิมพ์
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เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

3. ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์มีการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านวิชาชีพการพิมพ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จํานวน 4 หลักสูตร
4. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน

สํานักพิมพ์ นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน ดังนี้
1. สํานักพิมพ์บริหารแผนปฏิบัติราชการโดยที่ประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และนําข้อเสนอแนะ
ไปดําเนินการ เพื่อให้ผลผลิตบรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจากการ
ดําเนินงานจะสะท้อนถึงคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงาน
2. โครงการ “การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์”

สพ 7 - 4(1) รายงานผลการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ ปีงบประมาณ 2562 (เสนอเป็นแฟ้ม)
สพ 7 - 4(2) แนวปฏิบัติ “การควบคุมคุณภาพใน
ขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ “

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
สํ า นั ก พิ ม พ์ ได้ ร่ ว มจั ด กิ จกรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ด้า นการ สพ 7-5(1) เอกสารสรุปสาระจากการจัดกิจกรรม
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี
ประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จาก สํานักบริการการศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดงาน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
การแลกเปลี่ยนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
2562 ทําให้ได้ความรู้นํามาปรับใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน



5.00

5 ข้อ
5

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2560สํานักพิมพ์ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการ
ประเมินได้ดังต่อไปนี้
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1

5 ข้อ

-

-

5

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2

1 ข้อ

-

-

-

-

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3

70%

72.25

70

5

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4

5 ข้อ

-

-

5

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5

4 คะแนน

-

-

3.99

3.99

ตัวบ่งชีท้ ี่ 6

5 ข้อ

-

-

5

5.00

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7

5 ข้อ

-

-

5

5.00

เฉลี่ยคะแนนทุกตัวชี้วัด

4.83
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1. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและทิศทางการพัฒนา
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและทิศทางการพัฒนา
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การนําองค์การ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การนําองค์การ
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ มีการปฏิบตั ิหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่การจัดตั้งหน่วยงาน ปฏิบัติ
สํานักพิมพ์จดั ประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งสรุปผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส 6 เดือน 9 เดือน และ 12
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และแผน
เดือน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนารับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรรับทราบ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การนําองค์การ
สํานักพิมพ์ ควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมการให้บุคลากรสืบทอดตําแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

สํานักพิมพ์ควรวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการสืบทอดตําแหน่ง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
สํานักพิมพ์ มีการนําระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการของสํานักฯเพื่อ

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และมีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ ให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานข้ามฝ่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมมา
ทันสมัยพร้อมเป็นแหล่งให้ความรู้ เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา เป็นศูนย์ ใช้ในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับผู้มาเยี่ยมชม
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
- สํานักพิมพ์ ควรมีการวิเคราะห์ความรู้ที่จําเป็นหรือสําคัญต่อการปรับปรุงการทํางาน
โดยรวบรวมความรู้เพื่อจัดทําเป็นแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการติดตามการนําความรู้ไปใช้
อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น

ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมเป็นองค์ความรู้เพือ่ นําไปใช้ประโยชน์ในการ

- สํานักพิมพ์มีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ และมีเครื่องมือ เครื่องจักร
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะภารกิจ และมีการ
ที่ทันสมัยพร้อมเป็นแหล่งให้ความรู้ เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา เป็นศูนย์
ประเมินติดตามการนําความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับผู้มาเยี่ยมชม

50
ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา

- แต่ละกลุ่มงานมีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเกิดการพัฒนางาน
- สํานักพิมพ์กาํ หนดให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างน้อยคนละ 1
หลักสูตรต่อปี

จัดให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานข้ามฝ่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
รวบรวมเป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดีเผยแพร่ และนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
สํานักพิมพ์ ติดตามการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางาน เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สํานักพิมพ์ ควรจัดทําระบบประเมินและติดตามการนําความรูไ้ ปใช้ในงานของบุคลากร ให้
ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
สํานักพิมพ์ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละงานในแต่ละปีมีการวิเคราะห์และ
ทบทวนกระบวนการทํางานเพื่อดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา

ควรมีการระดมสมองของบุคลากรในการปรับปรุงพัฒนางานและลงมือปฏิบัติให้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
สํานักพิมพ์ควรดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับ

พันธกิจหลักของหน่วยงาน

สํานักพิมพ์ ควรตั้งเป้าหมายให้ทุกฝ่ายมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานอย่างน้อยปีละ
1 กระบวนงาน

52
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สํานักพิมพ์ ควรนําผลสรุปความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนงาน และตั้งเป้าหมายการคุณภาพการให้บริการสูงขึ้น

สํานักพิมพ์ มีการประเมินการให้บริการจากผู้ใช้บริการทุกปี

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สํานักพิมพ์ ควรนําผลสรุปความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนงานและตั้งเป้าหมายการคุณภาพการให้บริการสูงขึ้น

สํานักพิมพ์ ควรมีการติดตามการนําข้อเสนอแนะการให้บริการไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

53
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
สํานักพิมพ์ มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพัฒนาและ สํานักพิมพ์ ควรดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักฯให้เป็นไปตามเกณฑ์ทุกปี และควร
ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
มีการเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับของสํานักฯได้รับทราบ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต
จุดที่ควรพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรเพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
- จัดอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องความสําคัญของการประกันคุณภาพแก่บุคลากร
- ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา
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ภาคผนวก
- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์
- รายชื่อคณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์
- ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
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รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักพิมพ์
(คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 3027/2560)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.

ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย
หัวหน้าฝ่ายจัดการฝึกอบรม
เลขานุการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
6.1) รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
6.2) นายวรชาติ อําไพ
7. เลขานุการสํานักพิมพ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ: คําสั่งที่ 586/2562 - เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จาก รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง เป็น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
- เปลี่ยนแปลงหัวหน้าฝ่ายจัดการฝึกอบรม และเลขานุการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ เป็น หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์

คําสั่งที่ 3255/2561 - เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก สํานักพิมพ์
จาก นายวรชาติ อําไพ เป็น ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
ทั้งนี้ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 12 กันยายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างนําเสนอสภา
วิชาการ เพื่อจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
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รายนามคณะทางานประกันคุณภาพระดับสานัก สานักพิมพ์
(คาสั่งสานักพิมพ์ที่ 3/2560)
1. ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
2. รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
3. เลขานุการสํานักพิมพ์
4. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
5. หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์
6. หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย
7. หัวหน้าฝ่ายจัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
8. หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต
9. หัวหน้าหน่วยผลิต
10. หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสือ
11. หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ
12. หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ
13. หัวหน้าหน่วยเผยแพร่
14. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
15. นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งยวด

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

คําสั่งสํานักพิมพ์ที่ 24/2562 แต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก เพิ่มเติม จํานวน 1 ราย คือ หัวหน้าหน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ตั้ง 9/9 หมู่ 9 อาคารบริภัณฑ์ สํานักพิมพ์ 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,

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์

0 2504 7770-1
0 2504 7746-48
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 เอกลักษณ์หน่วยงงน
สํานักพิมพ์มีเอกลักษณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งในปี 2547, 2553, 2554, 2556, 2558
และ 2559 สํานักพิมพ์ได้ผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่และได้รับรางวัลจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือ รางวัลปฏิทินดีเด่น "สุริยศศิธร"
- ปี พ.ศ. 2547 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป ชุด "ของดีเมืองอุดรฯ”
- ปี พ.ศ. 2553 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "60 ปี วันราชาภิเษกสมรส"
- ปี พ.ศ. 2554 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "70 ปี ความรักของพระปกเกล้า"
- ปี พ.ศ. 2556 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"
- ปี พ.ศ. 2558 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "60 พรรษา เทพรัตนราชปราชญ์ศึกษา"
- ปี พ.ศ. 2559 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทิน
ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด "70 ปี ครองไผทครองหัวใจประชาชน"
 เทคโนโลยีของหน่วยงาน
สํานักพิมพ์ ได้นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ฝ่ำยเผยแพร่และจัดจำหน่ำย ได้นําโปรแกรมระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ระบบบริหารร้านหนังสือ (Mbook)
2. ระบบจัดจําหน่ายวัสดุการศึกษาออนไลน์ web : STOUBOOK.com
3. www.ebook STOU.org
- ฝ่ำยวิชำกำร ได้นําโปรแกรมระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตเอกสารการสอน Textbook Publisher Management Information Systems
- ฝ่ำยจัดพิมพ์ ได้นําโปรแกรมระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ Chang Printing Management Software
2. web to Print.stou.ac.th
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อุปกรณ์ที่สาคัญของหน่วยงาน
รายการเครื่องจักร - อุปกรณ์ในโรงพิมพ์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อเครื่องจักร
เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 2
เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 3
เครือ่ งพิมพ์ 2 สี ตัด 2
เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 3
เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 4
เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 5
เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 4
เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 4
เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 5
เครื่องพิมพ์ 4 สี ตัด 5
เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 4 (4H1)
เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 4 (4H2)
เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 11
เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์
เครื่องเคลือบพลาสติก CTL-S3-800
เครื่องตัดกระดาษ ตัดฟอยด์
เครื่องปั้มทอง PAUL

รหัสเครื่องจักร
7490-020-01/28001
7490-020-01/30001
7430-008-81/30002
06-005-030/54-0001
06-005-030/57-0001
7490-020-01/41001
206-005-016/510001-00
7490-020-02/42001
7490-020-05/42001
06-005-018/58-0001
7490-020-02/28001
7490-020-0002/1-28
7430-008-0001/1-42
09-015-002/57-0354
09-015-002/57-0171
206-005-012/510002-00
7490-002-07/35001
7520-017-01/34001

แผนที่ติดตั้ง
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ผลิต
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
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ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อเครื่องจักร
เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า รุ่น N115 PLUS Palar
เครื่องตัด 3 ใบมีด Perfecta รุ่น Circuit-F
เครื่องตัด 3 ใบมีด Perfecta รุ่น SDY-1
เครื่องตัด 3 ใบมีด Perfecta รุ่น FA400
เครื่องยกกระดาษ Myoung Shin
เครื่องตัดกระดาษ POLAR 137 EMC
เครื่องย่อยกระดาษ HSM
เครื่องตัดด้านเดียว รุ่น 115 TS
รถลิฟต์ยกกระดาษ รุ่น PSC1545-ACP
เครื่องพับ Stahlfolder KH66/4KL
เครื่องพับ HORIZON รุ่น AFC-744ARFU-74
เครื่องพับ HORIZON รุ่น AFC-764 AKL
เครื่องพับ Heidelberg รุ่น KH66/4KTL Roud Pile Feeder
เครื่องปั้มสูญญากาศ
เครื่องปั้มสูญญากาศ
เครื่องปั้มสูญญากาศ
เครื่องปั้มสูญญากาศ
เครื่องพับหนังสือ MBO K65
เครื่องเย็บ หนีบ อัดหนังสือ MBO K65
เครื่องทําเล่มไสสันทากาว SB 095
เครื่องทําลมแห้ง

รหัสเครื่องจักร
06-005-001/58-0001
06-005-031/58-0001
7490-002-005/29001
7490-002-01/37001
06-005-031/58-0001
7490-002-01/37001
7490-021-0001/45-0001
06-005-001/59-0001
06-005-031/59-0001
02-018-009/54-0001
02-018-009/57-0001
02-018-009/59-0001
06-005-033/58-0001
202-019-004/510001-00
202-019-004/510002-00
202-019-004/510003-00
202-019-004/510004-00
7520-003-006/1-32
7520-003-05/34001
06-005-014/54-0001
06-005-037/61-0001

แผนที่ติดตั้ง
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ
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ที่

ชื่อเครื่องจักร

รหัสเครื่องจักร
05-014-035/58-0001

แผนที่ติดตั้ง
น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

204-015-010/530001-00

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

05-021-006/55-0002

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

205-014-035/530001-00

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

40

เครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ

41

เครื่องวัดค่าการนําไฟฟ้า

42

เครื่องกราดสร้างภาพ

43

เครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ

44

เครื่องถ่ายแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท

06-004-005/58-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

45

เครื่องวัดค่าความนําไฟฟ้า

06-004-015/58-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

46

เครื่องวัดเพลท

06-004-020/58-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

47

เครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล

06-004-021/59-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

48

ตู้จําลองแสงสําหรับดูสีงานพิมพ์

06-004-022/59-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

49

ตู้จําลองแสงสําหรับดูสีแผ่นปรู๊ฟ

06-004-022/59-0002

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

50

เครื่องมือวัดค่าสี

06-006-009/58-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

51

เครื่องมือวัดสีพร้อมแขนกลอัตโนมัติ

06-006-009/59-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

52

เครื่องมือวัดสี

06-006-009/59-0002

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

53

เครื่องถ่ายแม่พิมพ์ออฟเซทระบบคอมฯ ทูเพลท

206-004-005/530001-00

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

54

เครื่องวัดเม็ดสกรีนบนเพลท

206-004-008/530001-00

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

55

ชุดปั้มลม

07-017-007/58-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

56

เครื่องวัดค่าแสงแบบดิจิตอล

08-009-005/59-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

57

เครื่องควบคุมการทํางานสีหน้าจองานสิ่งพิมพ์

209-004-006/520001-00

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

62
ที่

ชื่อเครื่องจักร

58

เครื่องกราดภาพ

รหัสเครื่องจักร
05-021-006/55-0002

แผนที่ติดตั้ง
น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

59

เครื่องกลับฟิล์ม

6740-022-01/28001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

60

เครื่องล้างฟิล์ม

6780-008-0003/48-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

61

เครื่องอัดเพลท P-814-G

6740-023-01/28001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

62

เครื่องอัดเพลท P-832-G

6740-023-01/40001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

63

เครื่องล้างเพลท TS-88PSD

7520-004-0001/49-0001

น.ฟิล์มและวางรูปแบบ

64

เครื่อง CP

209-005-006/53001-00

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

65

เครื่อง CP

209-005-006/53002-00

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

66

เครื่อง CP

209-005-006/53003-00

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

67

เครื่อง CP

209-005-006/53004-00

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

68

เครื่อง CP

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

69

เครื่อง CLP

209-005-006/53005-00
02-015-008/54-0001

70

เครื่อง BLP

02-016-017/58-0001

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

71

เครื่องอัดสําเนาเอกสาร

02-015-008/56-0003

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

72

เครื่องอัดสําเนาเอกสาร

02-015-008/56-0001

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

73

เครื่องอัดสําเนาเอกสาร

02-015-008/56-0002

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

74

เครื่องอัดสําเนาเอกสาร

02-015-008/55-0001

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

75

เครื่องถ่ายเอกสาร

02-015-007/58-0002

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

63
ที่

ชื่อเครื่องจักร

76

เครื่องถ่ายเอกสาร

รหัสเครื่องจักร
02-015-007/58-0001

แผนที่ติดตั้ง
น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

77

เครื่องถ่ายเอกสาร

02-015-007/56-0002

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

78

เครื่องถ่ายเอกสาร

02-015-007/56-0003

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

79

เครื่องถ่ายเอกสาร

02-015-007/60-0001

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

80

เครื่องถ่ายเอกสาร

02-015-007/55-0002

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

81

เครื่องถ่ายเอกสาร

02-015-007/61-0002

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

82

เครื่องถ่ายเอกสาร

02-015-007/61-0003

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

83

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์

02-016-017/61-0001

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

84

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์

02-016-017/61-0002

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

85

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลระบบเลเซอร์

02-016-017/61-0003

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

86

เครื่องเรียง

06-005-008/56-0001

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

87

เครื่องตัด

06-005-006/58-0001

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล

88
89
90

เครื่องพับ
เครือ่ งเย็บกี่ Muller Martini
เครื่องกระทุ้งกระดาษ

7520-003-0005/46-0001
7490-034-02/38001
7490-035-01/38001

91

เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เครื่องพิมพ์ออฟเซท 1 สี (Roland practica)

7430-008-01/38002

น.พิมพ์ระบบดิจิตอล
ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ
ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ
ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

64
ที่
92

ชือ่ เครื่องจักร
เครื่องพิมพ์ผ้าระบบซีลค์สกรีน ROTARY

รหัสเครื่องจักร
7430-008-0012/42-0001

แผนที่ติดตั้ง
ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

93

เครื่องตัดกระดาษ Wohlenberg WP92

7490-002-01/38001

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

94

เครื่องทากาวปก

7490-019-0002/46-0001

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

95

เครื่องไสสันทากาว Muller Martini 246

7490-019-02/38001

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

96

เครื่องอัดแม่พิมพ์ VOTRA 13-2260

7490-031-01/38001

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

97

เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เครื่องออฟเซทขนาดเล็ก

7430-008-01/30003

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

98

เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เครื่องพิมพ์ออฟเซท 2 สี (speedmadter)

7430-008-01/38001

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

99

เครื่องพิมพ์สกรีน ยี่ห้อ Twin Star รุ่น Photo

7490-020-0004/44-0001

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

100

เครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ VORTA JUPITER 850

6740-034-01/38001

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

101

กล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์ ESKOFOT 5025 VAC

6710-006-01/38001

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

102

เครื่องเย็บลวดไฟฟ้า แบบ 2 หัวเย็บ

02-018-008/57-0001

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

103
104

เครื่องพับกระดาษ MBO
เครื่องเย็บลวด HOHNER ACCORD 25/40

7520-003-05/38001
7520-003-01/38002

ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ
ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ

