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ส่วนที่ 1 

บทน า :  โครงร่างองค์การ  
 

P.1  ลักษณะองค์การ 

 ส านักพิมพ์ เป็นหน่วยงานระดับส านักซึ่งเทียบเท่าคณะหรือสาขาวิชาได้จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักบรรณสารสนเทศและส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด และมีภารกิจด้านการคัดสรรต าราหรือเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์และเผยแพร่สู่สังคมให้กว้างขวางด้วย มีหน่วยงานประกอบด้วย 4 ฝ่ายคือ 
ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ และฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการพิมพ์แห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2532 โดยเป็นโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันทางด้านเทคนิคและการพัฒนาอุตสาหกรรมแก่ประเทศในโลกที่ 3 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย  - 
เยอรมัน ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2532 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ณ จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันแบบให้เปล่า ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน อุปกรณ์เครื่องจักรด้านการพิมพ์และการพัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์ รวมทั้งการจัดหาผู้เชี่ยวชาญจาก 
GTZ (German Agency for Technical Co-operation) : Deutsche Gesellschaff for Technische Zusammenarbeit) โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้าง
อาคารที่ท าการ จัดหาบุคลากรประจ าศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมแก่บุคลากรและการสนันสนุนงานเบื้องต้นในส่วนอ่ืนๆ   ได้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2537 และที่ประชุม  ผู้บริหารในการประชุมครั้งที่  19/2537 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์ฝึกอบรมการพิมพ์แห่งชาติ”  เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ” มี
ภารกิจหลัก เพ่ือพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศให้มีความรู้และทักษะด้านการพิมพ์  อันจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และขยายโอกาสใน
ความสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพิมพ์ระดับช่างปฏิบัติการ (2 ปี) ในปีการศึกษา 2537 และได้จัดฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านการ
พิมพ์ในหลักสูตรต่างๆ แก่บุคลากรทั่วไปต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ยังจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ และ
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในวิชาด้านการพิมพ์ อีกท้ังยังได้ร่วมมือกับสมาคมต่างๆ ทางการพิมพ์ หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการจัดโครงการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้  และทักษะด้านการพิมพ์ในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ 
ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ รวมการบริหารจัดการและงบประมาณของท้ังสองหน่วยงานไว้ด้วยกัน 



2 
 

โครงสร้างการบริหารงานของส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ฯ  คือ  ส านักงานเลขานุการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายจัดพิมพ์  ฝ่ายเผยแพร่และ
จัดจ าหน่าย  และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ความนิยมด้านสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ส่งผลให้การด าเนินงานการจัด
ฝึกอบรมประสบสภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีการพิมพ์ โดยควบรวมเข้ากับส านักพิมพ์ไปเป็นฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์  (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่ อง ให้โอนศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการ
พิมพ์แห่งชาติไปเป็นฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ สังกัดส านักพิมพ์ ลงวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561)   

ปัจจุบันส านักพิมพป์ระกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย และฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการ
พิมพ์ มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการท างาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบัน ระดับกระทรวง ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ และตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลง  

ส านักพิมพ์มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล โดยมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการท างาน  เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพสูงขึ้นปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิ ทยาลัย และตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  เพ่ือรองรับความต้องการผู้รับบริการ เช่น การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผ่านทางเว็บไซต์  

ส านักพิมพ์มีหลักการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)  ทรัพยากรในองค์การ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร (Man) 
เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดและส่งผลให้การบริหารองค์การประสบความส าเร็จนั่นคือ “บุคลากร”  ใน
ปีงบประมาณ 2561 – 2562  ส านักพิมพ์มีบุคลากรที่เกษียณอายุ และบางอัตราไม่ได้รับจัดสรรอัตราคืน จ านวนทั้งสิ้น 23 อัตรา  ส่วนปีงบประมาณ 2563  ส านักพิมพ์มีบุคลากร
เกษียณอายุเพิ่มอีกจ านวน 12 อัตรา  รวมจ านวนที่ส านักพิมพ์ขาดอัตราก าลังทั้งสิ้น 35 อัตรา  

ด้วยเหตุผลหลักของการขอรับจัดสรรอัตราคืนเกิดจากปริมาณงานที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณคน ซึ่งมีอัตราก าลังน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีมาก ซึ่งส านักพิมพ์ได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร คือ 1. การท างานล่วงเวลา   2. การปรับกระบวนงานการท างาน  3. การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย    4. การยืมตัวจากภายใน
ส านัก ในส่วนของส านักพิมพ์ในบางหน่วยงาน เช่น หน่วยศิลปะ งานพัสดุ ไม่สามารถน าวิธีการดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่ใช้ทักษะ เทคนิค 
และความช านาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน  
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ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1)  การบริการ    
  ส านักพิมพ์ ให้บริการหลักๆ 3 ด้าน  คือ 

1. บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ 
2. บริการด้านการเผยแพร่และจ าหน่ายวัสดุการศึกษา ของที่ระลึกและสิ่งของอ่ืน ๆ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
3. บริการด้านการฝึกอบรมเก่ียวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆ 

(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 วิสัยทัศน์ :   
                     ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร และทันสมัย 
 

 พันธกิจ  :    
1.  พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย  
2.  มุ่งให้บริการและพัฒนาระบบการจัดพิมพ์เอกสารลับของประเทศ 
3.  พัฒนาเผยแพร่และจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการ ของสังคม 
4.  มุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการพิมพ์ ให้มีมาตรฐานและทันสมัย 
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้านสนับสนุนการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ค่านิยม  :  
    ค่านิยมหลัก (Core Value)  

1. การใส่ใจลูกค้า 
2. การท างานเป็นทีม 
3. คุณภาพ 
4. โปร่งใส 
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(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่  31 สิงหาคม 2563) 

ประเภท 
ส านักงาน

เลขานุการ 
ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายเผยแพร่ฯและ 

จัดจ าหน่าย 

ฝ่ายจัดฝึกอบรม

เทคโนโลยีการพิมพ์ 
รวม 

ข้าราชการ 7 16 18 5 1 47 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 7 12 7 3 - 29 

ลูกจ้างประจ างบแผ่นดิน 1 - - - - 1 

ลูกจ้างประจ าลักษณะพิเศษ - 62 - - 3 65 

ลูกจ้างประจ าเงินรายได้  4 25 7 4 3 43 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 6 4 3 1 15 

รวม 20 121 37 15 8 200 
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จ านวนบุคลากรส านักพิมพ์  

 

ประเภทบุคลากร จ านวนคน ร้อยละ 
1.ข้าราชการ 47 23.50 
2.พนักงานในมหาวิทยาลัย 29 14.50 
3.ลูกจ้างประจ างบแผ่นดิน 1 0.50 
4.ลูกจ้างประจ าลักษณะพิเศษ 65 32.50 
5.ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ 43 21.50 
6.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 15 7.50 
 200 100.00 
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(4) อาคารที่ท าการ ประกอบด้วย  

1. อาคารบริภัณฑ์ เป็นที่ท าการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย (หน่วยเผยแพร่ และ หน่วยบัญชี) และ ส านักงานเลขานุการ  

2. อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ เป็นที่ท าการ ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ 

3. อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า เป็นที่ท าการ ฝ่ายเผยแพร่ฯ /ศูนย์หนังสือ (หน่วยจัดจ าหน่าย) 

 

(5)  กฎ   ระเบียบ  ข้อบังคับ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการพัสดุ  บัญชี และงานบุคคล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก คณะกรรมการบริหารเผยแพร่และจัดจ าหน่ายวัสดุ

การศึกษา ของที่ระลึกและสิ่งของอื่น ๆ ของ มสธ.  

 คณะกรรมการบริหารส านักพิมพ ์

 

ส านักงานเลขานุการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายจัดพิมพ์ 
 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
 

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ 
รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง  

-  งานอ านวยการ 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานบัญชีและการเงิน 
-  งานพัสดุ 
 

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์  
 

รองผู้อ านวยการส านักพิมพ์ 
          

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(1) โครงสร้างองค์การ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
                    **   หน่วยงานไม่เป็นทางการ  

 

-  หน่วยเผยแพร ่

-  หน่วยจัดจ าหน่าย 

-  หน่วยบัญชีและการเงิน 

 

-  หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต 

-  หน่วยพิสูจน์อักษร 

-  หน่วยจัดหน้าชุดวิชา** 

-  หน่วยศิลปะ 

-  หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ 

-  หน่วยผลิต 

-  หน่วยสิ่งพิมพ์ส าเร็จ** 

-  หน่วยพิมพ์ระบบดิจิทัล** 

-  หน่วยอาคารสถานท่ี 

-  หน่วยเลือกสรรหนังสือ 

-  หน่วยเตรียมต้นฉบับ 

-  หน่วยบรรณาธิการ 

-  หน่วยพิมพ์ซ้ าชุดวิชา** 

 

-  หน่วยเทคโนโลยีการพิมพ์  

-  หน่วยจัดฝึกอบรมและบริหารลกูค้าภายนอก 
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                     ต้ังแต่วันท่ี 29 มีนาคม 2561   ส านักพิมพ์แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย และฝ่ายจัด

ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์  แต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

                      1) ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารและงานอ านวยการทั่วไปของส านัก โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคคล งานบัญชี 

งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการยานพาหนะ งานพิมพ์หนังสือราชการ งานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของส านัก งาน

จัดท าแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส านัก งานประกันคุณภาพของส านัก งานควบคุมและบริหารความเสี่ยง และงานการจัดการค วามรู้ของส านัก 

ตลอดจนประสานงาน อ านวยความสะดวกแก่บุคลากร และสนับสนุนการด าเนินการของฝ่ายต่างๆ ในสังกัดส านักพิมพ์ งานประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนภาระงานของส านักพิมพ์ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                    2) ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเตรียมต้นฉบับชุดวิชา รวมทั้งให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งาน

บรรณาธิการรูปเล่มเอกสารการสอน งานพิสูจน์อักษรชุดวิชา โดยประสานกับบรรณาธิการชุดวิชาของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและปรับปรุงเอกสารการสอนพร้อมทั้งประสานกับฝ่าย

จัดพิมพ์ในการด าเนินการจัดภาพประกอบและจัดหน้าอาร์ตเวิร์กเอกสารการสอนเพ่ือให้เป็นสื่อการสอนทางไกลที่มีคุณภาพ ตลอดจนรับผิดชอบงานพิมพ์ซ้ าเ อกสารการสอน และ

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระ แนวการศึกษา เอกสารโสตทัศน์ งานเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่า ควรแก่การอนุ รักษ์ และน ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็น

บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมทั่วไป 

                    3) ฝ่ายจัดพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานวางแผนประสานงานการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของงานมหาวิทยาลัย งานวางแผนวัสดุทางการพิมพ์ ได้แก่ 

กระดาษและวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการผลิตและท าสิ่งพิมพ์ งานก าหนดรายละเอียดของจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ ใบสั่งพิมพ์งาน งานก าหนดเครื่องพิมพ์ ล าดับงานและก าหนดเสร็จของงาน

พิมพ์ที่ด าเนินการจัดพิมพ์ของหน่วยต่างๆ ประสานงานจัดจ้างพิมพ์ภายนอก ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน การประเมินราคา การด าเนินการจัดพิมพ์ ตั้งแต่การรับต้นฉบับ การ

ออกแบบ การพิสูจน์อักษร การท าอาร์ตเวิร์ก เพ่ือผลิตในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การท าฟิล์มและวางรูปแบบ การประสานงานกับเจ้าของงาน 

ผู้เขียน บรรณาธิการ และ   การบริการจัดเก็บและค้นฟิล์ม  หนังสือตัวอย่างและอาร์ตเวิร์ก เพ่ือจัดพิมพ์และจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book)  การเตรียมแม่พิมพ์  งานค านวณ

กระดาษและสั่งตัดกระดาษป้อนเครื่องพิมพ์ การผสมหมึกเพ่ือให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการอย่างสม่ าเสมอ งานพิมพ์ ระบบออฟเซต งานพิมพ์ระบบดิจิตอล งานตัดเจียน

กระดาษก่อนขึ้นแท่น งานพับ งานเก็บเล่ม งานอัดตัดตามแม่แบบ งานเดินรอยร้อน การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การควบคุมการใช้วัสดุ การตัดเจีย นรูปเล่ม งานซ่อมบ ารุง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานจัดส่งสิ่งพิมพ์ส าเร็จแก่ลูกค้าที่สั่งพิมพ์ 
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                        4) ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจ าหน่ายวัสดุการศึกษา สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เอกสารการสอน และ

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนระดับปริญญาตรี ประมวลสาระ แนวการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย

จัดท าขึ้น ได้แก่ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารบัณฑิตศึกษา หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งต ารา  หนังสือหายากในโครงการเลือกสรรหนังสือ หนังสือโครงการสุโขทัยศึกษา 

หนังสือในโครงการกิตติเมธี หนังสือและสื่อการศึกษารับฝากขายซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย สื่อเสริมประกอบการศึกษา ได้แก่  CD VCD 

MP3 CDM (CD Multimedia) DVD รวมถึงสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

                      5) ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์ จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ

อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขางานก่อนพิมพ์ ช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 2 สาขางานพิมพ์ ช่างพิมพ์ดิจิทัล ชั้น 1 ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น 

ชั้น 1, 2, 3, 4 สาขางานหลังพิมพ์ ช่างท าส าเร็จงานออฟเซต-งานพับ ชั้น 2 บริการเข้าเล่มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการค้นคว้าอิสระให้บริการจัดพิมพ์ท าเนียบรุ่น

นักศึกษาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท บริการจัดพิมพ์เอกสารการสอน และเอกสารสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

 รายช่ือผู้บริหาร 
                   ในปีการศึกษา 2562 ผู้บริหารส านักพิมพ์  ประกอบด้วย 

ชื่อต าแหน่ง ชื่อ - สกุล 

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์  รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง  

รองผู้อ านวยการส านักพิมพ ์                    - 

เลขานุการส านักพิมพ์  นางอุฬารรัฐ      ปานรสทิพย์  

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสาวจตุพร    ทองอุ่น  

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์ นายปิยทัสน์       สังขมาลัย 

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  นางรัตนา          ช้างเยาว ์

หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์  – รักษาการในต าแหน่ง นายวันชัย          ใจสุภาพ 
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(2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้รับบริการ  :       

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

3. นักศึกษา 

4. บุคคลภายนอกท่ัวไป/หรือประชาชนทั่วไป 

            ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :    

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

3. นักศึกษา 

4. บุคคลภายนอกท่ัวไป/หรือประชาชนทั่วไป 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ    

 ผู้ส่งมอบ  : 

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่งมอบค าขอรับบริการ  

2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่งมอบค าขอรับบริการ  

3. สาขาวิชาส่งมอบค าขอรับบริการการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา  

4. นักศึกษาส่งมอบส่งมอบค าขอรับบริการ 

5. บุคคลภายนอกท่ัวไป/หรือประชาชนทั่วไปส่งมอบค าขอรับบริการ 

 คู่ความร่วมมือ  : 

1. เครือข่ายโรงพิมพ์ จัดพิมพ์เอกสารการสอน สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย  

2. เครือ ข่ายร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายวัสดุการศึกษา  
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P.2   สภาวการณ์ขององค์การ 

 ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการแบบบริหารต้นทุน cost unit และ แบบหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ ดังนี้  

  แบบบริหารต้นทุน หมายถึง มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรทางการพิมพ์ และด้วยส านักพิมพ์มีความพร้อมด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีทักษะและเชี่ยวชาญ  มีเครื่องจักรอุปกรณ์

ทันสมัย มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น นอกจากการให้บริการจัดพิมพ์เอกสารชุด วิชา สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในการ

ให้บริการจัดพิมพ์เอกสารลับแก่หน่วยงานภายนอก ส าหรับ แบบหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ หมายถึง จัดจ าหน่ายเอกสารการสอนชุดวิชา และของที่ระลึกที่มีตรา

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 

  ส านักพิมพ์ให้บริการสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ดังนี้     

  1. การบริการด้านการพิมพ์ของมหาวิทยาลัย   จ านวนเงิน  107,560,976.95   บาท   

2. การบริการด้านการฝึกอบรมทางด้านการพิมพ์   จ านวนเงิน        238,310.00   บาท 

  3. การบริการเผยแพร่และจัดจ าหน่ายวัสดุการศึกษา  จ านวนเงิน     1,756,970.15   บาท 

   
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี  31 สิงหาคม 2563 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส านักพิมพ์ 

 
 

สรุปผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 รอบ 12 เดือน เท่ากับ 5.0433 (รวมคะแนนพิเศษ 0.1000) 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ระดับคะแนน 4.9724 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ ระดับคะแนน 4.3780 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ระดับคะแนน 5.0000 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ระดับคะแนน 5.0000 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 อ้างถึง ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องปิดท าการ

มหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อปดิ 

ท าการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว จน ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563  และประกาศมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 

 เหตุการณ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ส านักพิมพ์อยู่ในช่วงเวลาจัดพิมพ์ข้อสอบ ของ มสธ. เมื่อส านักพิมพ์ได้รับค าสั่งจากมหาวิทยาลัย เรื่องปิดท าการฯตั้งแต่วันที่ 

20 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563  เพ่ือไม่ให้เกิดความบกพร่อง เสียหาย ผู้รับผิดชอบของส านักพิมพ์และส านักทะเบียนและวัดผล  จึงได้ตกลงร่วมกันให้เก็บ

ข้อสอบ เอกสารลับ ไว้ในห้องมั่นคงของส านักพิมพ์  และมีการประสานงานกับส านักทะเบียน ฯ เพ่ือด าเนินการต่อเนื่องเป็นระยะ ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย อ้างถึง 

ค าสั่งส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการจัดพิมพ์ข้อสอบซ่อม ภาค 1/2562 และข้อส อบกลางภาค 2/2562 ตั้งแต่ วันที่ 

16 - 27 มีนาคม 2563      

  จากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาด ฯ ส านักพิมพ์มีการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้ ในช่วงแรกที่มหาวิทยาลัย ยังไม่เปิดท า การ มีการ

ติดต่อสื่อสารทางไลน์ line ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ในสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้บุคลากรมีความผูกพัน มุ่งม่ัน ทุ่มเท การท างาน ในหลาย

หน่วยงานจัดให้การประชุมทางไลน์ สรุปประเด็นปัญหาที่พบ จากการท างาน ท าให้มีการถ่ายทอดประเด็นความรู้ภายในหน่วยงานหลากหลายหัวข้อ ทั้ งนี้ ได้จัดท าเป็น

รายงาน ในรายงานฉบับนี้ แล้ว ตัวบ่งชี้ ที่ 4 

  ต่อมาเม่ือสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายแต่ยังต้องเฝ้าระวัง ผู้บริหารหน่วยงาน ได้จัดสภาพแวดล้อมตามมาตรการของรัฐบาล ได้แก่ การฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ การบันทึก
เวลาการเข้า-ออกท างาน การสแกน QR CODE เข้า-ออก อาคารบริภัณฑ์ การตรวจวัดอุณหภูมิ การท าความสะอาดพ้ืนที่ใช้งานบ่อย ๆ  เช่น ที่จับประตู ห้องน้ า การจัด
พ้ืนที่ท างานมีการเว้นระยะห่าง  การหมุนเวียนสลับการเข้าปฏิบัติงาน และได้จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็น ได้แก่ หน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอลไว้ประจ าจุดต่าง ๆ  โดย
ก าชับให้บุคลากร ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ประมาณต้นเดือนเมษายน 2563 ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่เริ่มเข้ามาที่ท างานเพ่ือน างานกลับไปท าที่บ้าน และ 
หมุนเวียนสลับการเข้าปฏิบัติงาน จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 บุคลากรส านักพิมพ์เข้าท างานเต็ม 100% 

ทั้งนี้ เพื่อให้บริการตามภารกิจหลักทั้ง 3 ด้านของส านักพิมพ์ ดังนี้  
  1. การบริการด้านการพิมพ์ของมหาวิทยาลัย  ประมาณต้นเดือนเมษายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากรของส านักพิมพ์ได้ร่วมวางแผน ประสานงาน และด าเนินการ 
ทั้งในด้านการจัดท าต้นฉบับ งานจัดหน้า งานศิลปะ  โดยบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มีการประสานงานนัดวัน อาจารย์ เพ่ือรับ และ ส่งต้นฉบับ เพ่ือปิดต้นฉบับ โดยน าต้นฉบับไป
อ่านที่บ้าน หรือ Work From Home  บุคลากร หน่วยเตรียมต้นฉบับ น าเครื่องPc ไปที่บ้านเพ่ือจัดพิมพ์ชุดวิชา ฝ่ายจัดพิมพ์ น าเครื่องMac ไปที่บ้านเพ่ืองานจัดหน้า และ
งานศิลปะ  หรือ Work From Home  มีการประสานงานเพื่อจ้างพิมพ์ชุดวิชา และงานอื่น ที่เก่ียวข้อง จึงท าให้บุคลากรเกีอบทั้งหมดของส านักพิมพ์ ต้องหมุนเวียน สลับวนั 
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เพ่ือเข้าท างานในส่วนที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จ  ด้วยส านึกในความรับผิดชอบ อีกทั้ง ผู้อ านวยการส านักและหัวหน้าฝ่าย/หน่วยที่เกี่ยว ข้อง ร่วมจัดท าข้อมูลรายงานการ
ด าเนินการชุดวิชา การข้ึนระบบ e-support 1 และ e-book2  ส าหรับเสนอท่ีประชุมผู้บริหาร มสธ เพื่อติดตามการด าเนินการชุดวิชา เป็นระยะ ส าหรับให้นักศึกษาเพ่ือใช้
ศึกษาก่อนในชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ส าหรับคณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการออกกิจกรรมทดแทนการสอบกลางภาคและซ่อม ซึ่งต่อมายุติมีนโยบายใช้การสอบ on line  
  2. การบริการด้านการฝึกอบรมทางด้านการพิมพ์ งานจัดฝึกอบรม ฯ ไม่สามารถจัดฝึกอบรม เนื่องจากธุรกิจการฝึกอบรมปฏิบัติ  มีข้อจ ากัด เรื่องการเว้นระยะห่าง 

ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ฯ จึงได้มีการจัดเตรียมความพร้อมของหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพ่ือให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแนววิ ถีใหม่ ซึ่งก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์   

3. การบริการเผยแพร่และจัดจ าหน่ายวัสดุการศึกษา ฝ่ายเผยแพร่ ได้วางแผนการจ าหน่ายโดยปรับวิธีการเข้าถึงลูกค้า กระตุ้นความสนใจลูกค้า โดยใช้ระบบสื่อสาร

ทางไลน์ @  เฟซบุ๊ค ที่เข้ากับสถานการณ์ ฯ แทนการจ าหน่ายผ่านหน้าร้านที่ไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากการปิดศูนย์หนังสือ เปิดบริการจ าหน่ายหน้าร้าน วันที่ 1 

มิถุนายน 2563 ทั้งยังวางแผนการจัดส่งวัสดุการศึกษา ประกอบกับกล่องบรรจุภัณฑ์แบบเดิม(จัดจ้างเอง) ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ จึงทดลองสืบหาจากร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง 

พบว่ามี ร้านค้าจ าหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์แบบใหม่หลากหลายขนาด มีความกว้าง X ยาว ที่ได้พอดีกับเอกสารชุดวิชา ส าหรับความสูงของกล่อง ขึ้นอยู่กับความหนาของ

จ านวนเล่มที่สั่งซื้อ มีหลายขนาดให้เลือกตามต้องการ  เมื่อเปรียบเทียบการใช้งาน  จึงทราบว่าสามารถช่วยให้ลดกระบวนงานขั้นตอนบรรจุภั ณฑ์ได้ ผลที่ได้ต่อมาคือ ลด

เวลาจัดบรรจุ ราคาต่อกล่องลดลง คุณภาพของกล่องท่ีบรรจุแล้ว มีสภาพดีกว่า เนื่องจากไม่ต้องปรับสภาพการบรรจุ ทั้งนี้ ได้จัดท าเป็นรายงานในรายงานฉบับนี้ แล้ว  

ตัวบ่งชี้ ที่ 5 และ 6  

 

 

 

 
e-support1 หมายถึง กรณีเมื่อชุดวิชาใหม่/ปรับปรุงท่ีผลิตเสร็จไม่ทันเปิดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน สามารถอ่านจากระบบ  e-support ไปพลางก่อน เมื่อชุดวิชาผลิตเสร็จ 

จึงจัดส่งให้นักศึกษา และมีกระบวนการจัดท า e-support  ดังน้ี 1) ส านักพิมพ์ส่งไฟล์อาร์ตเวิร์ก 1 (PDF) ตามค าขอของส านักบริการการศึกษา 2) ส านักบริการการศึกษา น าไฟล์ท่ีได้จากส านักพิมพ์อัพโหลด

ตามท่ีส านักเทคโนโลยีการศึกษาก าหนดขึ้น 3) ส านักเทคโนโลยีการศึกษาท าการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชา 

e-book2     หมายถึง ชุดวิชาท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาสามารถเปิดอ่านได้จากระบบ e-book ของมหาวิทยาลัย
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 ส าหรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบนโยบายให้ ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงาน บริหารต้นทุน แสวงหารายได้ และ สร้างภา พลักษณ์

องค์กร โดยรองอธิการดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล เห็นชอบไห้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ส านักพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.

2567 ) ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ ตามหนังสือส านักพิมพ์ ที่ อว 0602.07(01)/1665 วันที่  7  

สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ ส านักพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567 ) 

การประสบปัญหาด้านอัตราก าลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จนถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ านวนบุคลากรเกษียณ ลาออก และเสียชีวิต ท าให้ส านักพิมพ์

มีอัตราว่างไม่ได้รับจัดสรร จ านวน  15+6+1+1 = 23 อัตรา ขณะนี้ส านักพิมพ์อยู่ระหว่างด าเนินการยกร่างจัดท า แบบคส.1 แบบค าขอปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับ

โครงสร้างบริหารจัดการ มีแผนจะประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รองอธิการบดีฯที่ก ากับดูแล) ในวันศุกร์ที่ 25 เดื อนกันยายน 2563 คาดว่าจะ

เสนอสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
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ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ล าดับในการแข่งขัน  

ปัจจุบันองค์กรการศึกษามีการแข่งขันทางการตลาดสูงและจ านวนนักศึกษาลดลง  จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ส านักพิมพ์ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดพิมพ์เอกสารการสอนชุด

วิชา และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ต้องปรับการด าเนินงาน โดยต้องด าเนินการด้านการตลา ดในการหากลุ่มลูกค้าภายนอกเพ่ือสร้าง

รายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น  หากเปรียบเทียบกับโรงพิมพ์ภาครัฐอ่ืน ๆ แล้ว ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพร้อมในการให้บริการ เนื่องจากพัฒนาการ ด้าน

เทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ให้บริการ  

(2)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

       ส านักพิมพ์ควรปรับปรุงพัฒนาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ   และหา

เทคนิควิธีการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองลูกค้าให้หลากหลายกว้างขวางมากขึ้น  สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ใน

การเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะทางด้านวิชาชีพทางด้านการพิมพ์ การให้บริการจัดฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ ในหลักสูตร In-house Training เป็นต้น มหาวิทยาลัยควร

ปรับแก้ไขจุดอ่อนที่ท าให้นักศึกษาลดลง  

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1. บุคลากรส านักพิมพ์ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญตามความรับผิดชอบ โดยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  และ

เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร  

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการผลิตและการบริการ โดยพัฒนาช่องทางการให้บริการเพ่ิมขึ้น  

3. เครื่องจักรอุปกรณ์ทางการพิมพ์ที่ทันสมัย โดยต้องพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบการให้บริการใหม่  
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

1. บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับการพัฒนา 

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการให้ทุนพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

3. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการผลิต และการบริการ  

4. มหาวิทยาลัยมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  

5. ส านักพิมพ์สามารถให้บริการงานพิมพ์โดยใช้เวลาที่สั้น สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามก าหนดทันเวลา  

6. ส านักพิมพ์สามารถให้บริการงานพิมพ์ที่มีคุณภาพตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

7. เป็นโรงพิมพ์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ของรัฐที่ได้รับการยอมรับมีความน่าเชื่อถือ  

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

                     แนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานของส านักพิมพ์เกิดขึ้นจากการน าผลการประเมินรายบุคคลตามระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร การประเมินผล

การด าเนินงานประจ าปี ผลการประเมินหน่วยงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นฐานคิดในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป ท าการวิเคราะห์ผลการ

ประเมิน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์ ก าหนดเป้าหมายถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ และมีการทบทวนตรวจสอบเป็นรายเดือน ในวาระการประ ชุมของที่ประชุม

ผู้บริหารส านักพิมพ์ โดยด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

   P Plan      วางแผนเพื่อการพัฒนา 

D Do       ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 

C Check    ติดตาม ตรวจสอบ 

A Act       แก้ไข พัฒนา ถอดบทเรียน  

          การด าเนินการดังกล่าว เป็นการจัดท าควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้และทักษะในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปรับปรุงผลการด าเนินงาน และ

ส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจ าเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี        

  



18 
 

ส่วนที่ 2 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน 
 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา    

แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ/กิจรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ/ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การน าองค์กร 
1. การประชุมผู้บริหารส านักฯ เป็น

ประจ าอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้มีการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเคลื่อนไหวทั้งใน
และนอกองค์กร 

2. ควรใช้ที่ประชุมผู้บริหารส านักฯ 
เป็นเวทีของการรับฟังปัญหา การก ากับ 
ติดตามการท างาน การวางแผน การแก้ไข
ปัญหา และพิจารณาเรื่องส าคัญ ๆโดย
ด าเนินการผ่านการจัดวาระการประชุม 
เช่น  

1) การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ สู่
แผนปฏิบัติงาน 

2) การรายงานการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด/การรับผิดชอบของแต่ละศูนย์ฝ่าย  

3) การวางแผนการด าเนินงาน  

จัดประชุม/ที่ประชุมผู้บริหาร 
ส านั ก พิมพ์ก าหนดแนวทางแก้ ไข
ปัญหา ท างานของฝ่ายในส านักพิมพ์  

 

ในปีงบประมาณ 2563 / ปีการศึกษา 
2562 ส านักพิมพ์มีการจัดประชุมทีละฝ่าย และ
เปิดไลน์กลุ่ม เพ่ือรับฟังปัญหา การมีส่วนร่วม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ความคิดเห็น
บุคลากร 

 
 

 

รายงานการประชุม 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 
- ก าหนดตัวชี้วัดรายงาน/
รายงานผล 
 
- ประชุมขออนุมัติจัดท าผลงาน
เพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น จ านวน 2 
ต าแหน่ง 

 



19 
 

แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ/กิจรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ/ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

 4) การสนับสนุนความก้าวหน้า
ของบุคลากร/พัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ควรจัดท าเป็น
ไฟล์ เพ่ือสะดวกในการตรวจประเมินแบบ 
CHE QA Online 

จัดท าไฟล์เอกสารหลักฐานเพื่อ
สะดวกในการตรวจประเมินแบบ CHE 
QA Online 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมอบหมาย งานบริหารงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าเอกสารอ้างอิงเป็น
ไฟล์แนบในระบบ CHE 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ควรมีการสรุปผลส าเร็จและข้อสังเกตของ

การจัดกิจกรรมทบทวนกระบวนการท างาน

บรรณาธิการในรอบที่ผ่านมา เพ่ือให้ฝ่ายอ่ืน 

ๆ สามารถน าไปเป็นกรณีศึกษาเ พ่ือการ

ปรับปรุงงานอื่น ๆ ต่อไป  

 

  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ก า ร ป รั บ ล ด

กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างานในส่วนของกระบวนการผลิตชุด

วิชา (ชุดวิชาใหม่/ปรับปรุง)  

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ ส านัพิมพ์ ได้มีการปรับปรุง

กระบวนการ/การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

ในส่วนของกระบวนการผลิตชุดวิชา (ชุดวิชา

ใหม่/ปรับปรุง) ได้เผยแพร่ให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็น

แนวทางในการปรับลดกระบวนงาน  โดยในปี 

2563 ส านักพิมพ์มีแผนปรับลดกระบวนงาน

ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ทั้งนี้ได้ส่ง

บันทึกเพ่ือขอควมร่วมมือไปยังสาขาวิชาต่อไป

ด้วย  

 

 

-  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ผู้บริหารส านักพิมพ์ นัดพิเศษ 

2562 วันที่  18 พฤศจิกายน 

2562     

- หนังสือส านักพิมพ์ที่  อว 

0602.07(01)/3726 ลงวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2562 
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แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ/กิจรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ/ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

1.  เอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงควร

จัดท าเป็นไฟล์ 

 

จัดท าไฟล์เอกสารหลักฐานเพื่อ

สะดวกในการตรวจประเมินแบบ CHE 

QA Online รายการเอกสารอ้างอิง  

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักพิมพ์ ได้

ม อ บ ห ม า ย ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ต่ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี้  

ประสานงานและประชุมติดตามผลการ

ด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ/คณะท างานการ

ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า 

ส านักพิมพ์ 

2. เอกสารอ้างอิงในส่วนของ สพ. 7-
4(2) แนวปฏิบัติ “การควบคุมคุณภาพใน
ขั้นตอนงานก่อนพิมพ์” ควรปรับวิธีการเขียน
ในรูปของการเขียนแนวปฏิบัติ  (ที่พบเป็น
การน าแบบฟอร์มมาร้อยเรียงต่อกัน)  

ได้แจ้งให้ผู้จัดท าแนวปฏิบัติเข้าใจ

และปรับวิธีการเขียนในรูปของการ

เขียนแนวปฏิบัติ  

 

ปีงบประมาณ 2563 /ผู้จัดท าแนวปฏิบัติ

เข้าใจและปรับวิธีการเขียนในรูปของการเขียน

แนวปฏิบัติ  

 

 

3. ควรรักษามาตรฐานการท างานด้าน

ประกันคุณภาพของส านักซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ดี 

เพ่ือรักษามาตรฐานการด าเนินงาน

การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ส านั ก พิม พ์ ได้ ป ระชุ มมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ และติดตาม

ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ต่อ เนื่ อง ให้ เป็นส่ วนหนึ่ งของการ

ปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 

การประเมินตนเอง 

 

  การประเมินตนเองของส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการ

ด าเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเอง ครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 25 62 (1 กันยายน 2562 – 31 

สิงหาคม 2563) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด าเนินงาน

จริงของหน่วยงาน 
 

  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ประจ าปีการศึกษา 2562  มีดังนี ้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1   การน าองค์การ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ     

รอบปีที่ใช้นับผลงาน :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 

หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการ 

ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ 

ด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการ 

ด าเนินการ  

3 ข้อ  

มีการ 

ด าเนินการ  

4 ข้อ  

มีการ 

ด าเนินการ  

5 ข้อ  

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. กระบวนการที่ผู้บริหารหน่วยงาน

ใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม

ของหน่วยงาน และการปฏิบัติตนของ

ผู้บริหารหน่วยงานที่สะท้อนให้เห็นถึง

คว ามมุ่ ง มั่ นที่ มี ต่ อค่ านิ ยมดั ง กล่ า ว 

(EdPEx 1.1ก.(1))       

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ได้ปรึกษาหารือทั้งอย่างเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการและรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีกระบวนการ 

ดังนี้ 

1) ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย/

หน่วยส านักพิมพ์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.3 

เพ่ือทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-

2567) จากเดิมที่แยกยุทธศาสตร์ของส านักพิมพ์ และยุทธศาสตร์ศูนย์

หนังสือ เปลี่ยนเป็น ควบรวมเป็นแผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ จึงมีการ

สพ 1-1 (1) รายงานการประชุมผู้บริหาร

ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 

2563 วาระท่ี 4.3 

สพ 1-1 (2) รายงานการประชุมหัวหน้า

ฝ่าย/หน่วย ส านักพิมพ์ ครั้งที่2/2563 วันที่ 

24 กรกฎาคม 2563 วาระท่ี 4.3 

สพ 1-1 (3)  หนั ง สื อส านั ก พิม พ์ ที่  อว 

0602.07/1665 วั นที่  7 สิ ง ห าคม  2563 

แ ล ะอว  0602.07(01)/1699 ล ง วั นที่  13 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(1)%20รายงานการประชุมผู้บริหาร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(1)%20รายงานการประชุมผู้บริหาร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(1)%20รายงานการประชุมผู้บริหาร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(2)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(2)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(2)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(3)%20หนังสือขอส่งแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(3)%20หนังสือขอส่งแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(3)%20หนังสือขอส่งแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.PDF
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

จัดท า แผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) โดย

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม   

2) มีการประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ ครั้งที่2/2563 วันที่ 24 

กรกฎาคม 2563 เพ่ือพิจารณาร่วมกันว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่จัดท า

ครบถ้วนสอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัย และรองรับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ให้ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงาน แสวงหารายได้ ส่งเสริม

ภาพลักษณ์ และบริหารต้นทุน  

3) ท าหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือ

พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ฯ  โดยได้รับการเห็นชอบ 

4) ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้กับบุคลากร

ส านักพิมพ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 

อาคารพิทยพัฒน์ 

สิงหาคม 2563  เรื่อง ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และได้รับ

ความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน 

สพ 1-1 (4) แผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)  

สพ 1-1 (5) สรุปรายงานการประชุมบุคลากร

เพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2563-2567) วันที่ 17 สิงหาคม 2563  ณ ห้อง

ประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ 

2. พฤติกรรมของผู้บริหารหน่วยงาน

แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

(EdPEx 1.1ก.(2)) 

1) ด าเนินการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ

การบริหารพัสดุภาครัฐ การบัญชี-การเงิน ระเบียบบริหารงานบุคคล

อย่างเคร่งครัด โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ

ตามระเบียบให้ถูกต้อง 

2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปองค์คณะด้วยความเป็น

ธรรมตามผลการปฏิบัติงาน 

สพ  1 -2 (1)  หนั ง สื อ กอ ง พั สดุ ที่  อ ว 

0602.01(04)/7750 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

ขอเชิญอบรมตรวจสอบพัสดุ (ระบบ 3 มิติ) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  

สพ 1-2 (2) รายงานการประชุมผู้บริหาร

ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 มีนาคม 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(3)%20หนังสือขอส่งแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(3)%20หนังสือขอส่งแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(3)%20หนังสือขอส่งแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(3)%20หนังสือขอส่งแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(4)%20แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%2063-67.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(4)%20แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%2063-67.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(5)%20สรุปผลรายงานการประชุมบุคลากร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(5)%20สรุปผลรายงานการประชุมบุคลากร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(5)%20สรุปผลรายงานการประชุมบุคลากร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-1/สพ%201-1(5)%20สรุปผลรายงานการประชุมบุคลากร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(1)%20หนังสือขอเชิญบุคลากรอบรมการตรวจสอบพัสดุ%20ในระบบ%203%20มิติ%20ปีงบประมาณ%202563.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(1)%20หนังสือขอเชิญบุคลากรอบรมการตรวจสอบพัสดุ%20ในระบบ%203%20มิติ%20ปีงบประมาณ%202563.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(1)%20หนังสือขอเชิญบุคลากรอบรมการตรวจสอบพัสดุ%20ในระบบ%203%20มิติ%20ปีงบประมาณ%202563.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(1)%20หนังสือขอเชิญบุคลากรอบรมการตรวจสอบพัสดุ%20ในระบบ%203%20มิติ%20ปีงบประมาณ%202563.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(2)%20รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักพิมพ์-เลื่อนขั้น.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(2)%20รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักพิมพ์-เลื่อนขั้น.pdf
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3) สร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้เกียรติยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติ

ราชการด้วยความซื่อสัตย์ ทุ่มเท เป็นแบบอย่างท่ีดี 

2563 เรื่อง พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิม

ค่าจ้างรอบ 1/2563 

สพ 1-2 (3) ภาพกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้

เกษียณอายุราชการของส านัก ประจ าปี 

2563 

3. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการเพ่ือ

ท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาวในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

ด้วยในปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค     

โควิด-19 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับค าสั่งให้ปิดท าการเป็นการชั่วคราว 

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ให้ความส าคัญเรื่องการเรียนรู้ในระดับหน่วยงาน 

จึงให้บุคลากรจัดการเรียนรู้ด้วยการติดต่อสื่อสารทางไลน์ โดยจัดให้มี

การประชุมผ่านทางไลน์ และสรุปประเด็นปัญหาที่พบจากการท างาน 

เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้จากปัญหาที่พบ เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน ท าให้

เกิดการถ่ายทอดประเด็นความรู้ภายในหน่วยงาน ได้แก่  

1) หน่วยผลิต  

2) หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ และ 

3) หน่วยพิมพ์ซ้ าชุดวิชา 

สพ 1-3 (1) สรุปประเด็นความรู้หน่วยผลิต 

ปัญหาของหน่วยผลิตพร้อมแนวทางแก้ไข 

สพ 1-3 (2) สรุปประเด็นความรู้หน่วยฟิล์ม

และวางรูปแบบ แนวปฏิบัติในการท างาน

ของแต่ละจุดในหน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ 

สพ 1-3 (3) สรุปประเด็นความรู้หน่วยพิมพ์

ซ้ าชุดวิชา   

 สร้างสภาพแวดล้อมเ พ่ือให้
บรรลุ พันธกิจ มีการปรับปรุงผลการ
ด า เ นิ น  มี ผ ล ลั พ ธ์ ที่ โ ด ด เ ด่ น เ ห นื อ
หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ใน

- ผู้อ านวยการส านักพิมพ์  ตระหนักถึงการส าคัญในการบริหาร
จัดการส านัก โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมตามมาตรการป้องกันโควิดที่
รัฐบาลก าหนดขึ้นเพ่ือมิให้เกิดการแพร่กระจาย เนื่องจากส านักพิมพ์มี
บุคลากรจ านวนมาก และในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นหน่วยงานที่มี
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานครบทุกหน่วย  

สพ 1-3 (4)  หนั งสื อส านั ก พิมพ์ที่  อว 
0602.01(01)/1058  วั นที่31 พฤษภาค ม 
2563 เรื่องการก าหนดรูปแบบการท างาน
ของบุ คล ากรส านั ก พิม พ์  ด้ านการจั ด
สภาพแวดล้อม 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(2)%20รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักพิมพ์-เลื่อนขั้น.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(2)%20รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักพิมพ์-เลื่อนขั้น.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(3)%20กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนัก%20ประจำปี%202563.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(3)%20กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนัก%20ประจำปี%202563.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-2/สพ%201-2(3)%20กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนัก%20ประจำปี%202563.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(1)%20สรุปประเด็นความรู้หน่วยผลิตปัญหาของหน่วยผลิตพร้อมแนวทางแก้ไข.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(1)%20สรุปประเด็นความรู้หน่วยผลิตปัญหาของหน่วยผลิตพร้อมแนวทางแก้ไข.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(2)%20สรุปประเด็นความรู้หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(2)%20สรุปประเด็นความรู้หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(2)%20สรุปประเด็นความรู้หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(3)%20สรุปประเด็นความรู้หน่วยพิมพ์ซ้ำชุดวิชา.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(3)%20สรุปประเด็นความรู้หน่วยพิมพ์ซ้ำชุดวิชา.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(4)%20อว%200602.07(01)-1055%2031พ.ค.63%20กำหนดรูปแบบการทำงาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(4)%20อว%200602.07(01)-1055%2031พ.ค.63%20กำหนดรูปแบบการทำงาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(4)%20อว%200602.07(01)-1055%2031พ.ค.63%20กำหนดรูปแบบการทำงาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(4)%20อว%200602.07(01)-1055%2031พ.ค.63%20กำหนดรูปแบบการทำงาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(4)%20อว%200602.07(01)-1055%2031พ.ค.63%20กำหนดรูปแบบการทำงาน.pdf
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ระดับหน่วยงานและท าให้บุคลากรเกิด
การเรียนรู้ 

 

- ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ ตระหนักถึงความส าคัญเป็นหน่วยงาน
ต้นทุน (cost unit) แสวงหารายได้ และสร้างภาพลักษณ์ การน าความรู้
เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนงาน มุ่งเน้น ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้  
ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมคุณภาพ ในขั้นตอนการผลิต ลด
ความผิดพลาดงาน ซึ่งน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตโดยรวมโดยอนุมัติให้
มีการจัดฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้ในระดับหน่วยงานและท าให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ด้วย บุคลากรเกิดทักษะน ามาพัฒนางาน และพัฒนาตน 

สพ 1-3 (5) สรุปผลการฝึกอบรมโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ 
สพ 1-3 (6) สรุปผลการประชุมร่วมเรียนรู้ 
การจัดการและประสิทธิภาพในกระบวนการ
ตรวจแก้ต้นฉบับและอาร์ตเวิร์กชุดวิชา  
สพ 1-3 (7) สรุปการปรับปรุงกระบวนงาน
การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทาง
ไปรษณีย”์ 

 สร้างวัฒนธรรมการท างานของ
บุ ค ล าก รที่ ท า ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความผูกพันกับ
หน่วยงาน 

 

ส านักพิมพ์เป็นหน่วยบริการซึ่งบุคลากรในส านักรับทราบถึงการมี
จิตบริการ ให้ความส าคัญแก่ผู้มาใช้บริการโดยก าหนดค่านิยมองค์กรเป็น
ล าดับแรก คือ การใส่ใจลูกค้า แต่ละฝ่ายมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

- ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส ทักทายสวัสดีผู้มาใช้บริการ ทุกคนในฝ่ายสามารถประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ และบริการแก่ลูกค้าได้ 

- ฝ่ายวิชาการ  มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มาขอใช้บริการ มี
ความยืดหยุ่น  มีความฉลาดทางอารมณ์ในการให้บริการ สามารถ
ควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

- ฝ่ายจัดพิมพ์ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น มีความชัดเจน
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันเรื่องความถูกต้อง  

สพ 1-3 (8)   สรุปรายงานการประชุม
บุคลากร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 2 มีนาคม 
2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของแต่ละฝ่าย  
 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(5)%20สรุปผลการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(5)%20สรุปผลการฝึกอบรมระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(6)%20รายงานการประชุมร่วมเรียนรู้ของหน่วยบรรณ.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(6)%20รายงานการประชุมร่วมเรียนรู้ของหน่วยบรรณ.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(6)%20รายงานการประชุมร่วมเรียนรู้ของหน่วยบรรณ.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ.1-3(7)%20สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ.1-3(7)%20สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ.1-3(7)%20สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(8)%20รายงานการประชุมบุคลากรสำนักพิมพ์.docx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(8)%20รายงานการประชุมบุคลากรสำนักพิมพ์.docx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(8)%20รายงานการประชุมบุคลากรสำนักพิมพ์.docx
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- ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ มีการวิเคราะห์เพ่ือจัด
หลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการให้บริการอย่าง
เป็นระบบของเจ้าหน้าที่  

- ส านักงานเลขานุการ  ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
สื่อสารและประสานงานรวดเร็วทันเวลา 

          สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ มอบหมายฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย
น าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์วัสดุ
การศึกษา โดยเน้นให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และเป็น
การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายทางสื่อ เช่น การไลฟ์สด  การตอบรับจาก
คณาจารย์  เ พ่ือการเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

- เป็นการประชาสัมพันธ์วัสดุการศึกษา ชุดวิชาต่าง ๆ ของ มสธ.  
- เป็นการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะน าที่

เป็นประโยชน์ โดยอาจารย์ผู้เขียนชุดวิชา เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ลูกค้า และผู้สนใจทั่วไป 

- เป็นการเสริมสร้างทักษะ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้เกิด
ความสามารถด้านการไลฟ์สดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วัสดุการศึกษา  

กิจกรรมไลฟ์สดเพื่อประชาสัมพันธ์วัสดุการศึกษา ร่วมกับ
ผู้เขียนชุดวิชา (รายการ "ต าราเด่น สาขาดี มีที่ศูนย์หนังสือ มสธ.") 
จ านวน 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 – 2 กันยายน 2563
ดังนี้ 

สพ 1-3 (9)  โครงการบริการทางวิชาการแก่
สั ง ค ม  “ เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัยครบ 42 ป”ี  
สพ 1-3 (10) ภาพประกอบกิจกรรมการไลฟ์
สดเพ่ือประชาสัมพันธ์วัสดุการศึกษา ร่วมกับ
ผู้เขียนชุดวิชา 
 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(9)โครงการบริการสังคม.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(9)โครงการบริการสังคม.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(9)โครงการบริการสังคม.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ.1-3(10)%20การประชาสัมพันธ์ผ่านสือเฟซบุ๊ก.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ.1-3(10)%20การประชาสัมพันธ์ผ่านสือเฟซบุ๊ก.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ.1-3(10)%20การประชาสัมพันธ์ผ่านสือเฟซบุ๊ก.pdf
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1) วันที่ 18 ส.ค. 63 เรื่อง การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล 
การตลาดสามัญประจ าบ้านที่ต้องรู้ ซื้อไปอ่านก็จะถูก Disrupt โดย 
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ภ ญ . ด ร . อ โ ณ ทั ย   ง า ม วิ ชั ย กิ จ  
        2) วันที่ 19 ส.ค. 63 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร 
        3) วันที่ 20 ส.ค. 63 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร 
        4) วันที่ 21 ส.ค. 63 เรื่อง "อาชญากรรมทางธุรกิจ" โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สาธิตา วิมลคุณารักษ์ 

5)  วันที่ 24 ส.ค. 63 เรื่อง การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ โดย อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน 

6)  วันที่  25 ส.ค. 63 เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด 

7)  วันที่ 26 ส.ค. 63 เรื่อง รู้จักอาหารและสารพิษเพ่ือใช้ชีวิต
อย่างปลอดภัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์  สุนทรไชย 

8) วันที่ 27 ส.ค. 63 เรื่อง การสื่อสาร แบรนด์ ภาพลักษณ์ และ
ความนิยม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน 

9) วันที่ 28 ส.ค. 63 เรื่อง การจัดการนวัตกรรมและการจัดการ
เพ่ือความยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเดช หวังทอง 

10) วันที่ 31 ส.ค. 63 เรื่อง "การตลาดดิจิตอล การตลาดสามัญ
ประจ าบ้าน ที่ต้องรู้ก่อนถูก Disrupt" โดย ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิ 
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วรรณ์ อาจารย์จากส านักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. และ ผศ.ภญ.ดร.
อโณทัย งามวิชัยกิจ 

11) วันที่ 1 กันยายน 2563 เรื่อง "หลักการและการประยุกต์วิธี
ประเมินทางโภชนาการ" โดย อาจารย์ ดร. วิมลิน ริมปิกุล 

12) วันที่ 2 กันยายน 2563 เรื่อง "10 ต าราดี คัมภีร์นักบริหาร" 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ จุ้ยโต 

โดยมีนางสาวอนงค์นุช ภาคนะถา นางสาวฐิติกานต์ ชัยขรรค์
เมือง และนายเสกสรร ภาคนะถา บุคลากรฝ่ายเผยแพร่และจัด
จ าหน่ายเป็นผู้ด าเนินรายการ 

 มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอด

ต าแหน่ง และการพัฒนาผู้น าในอนาคต

ของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์เตรียมความพร้อมเพ่ือวางแผนบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง

หัวหน้างาน และพัฒนาผู้น า ดังนี้ 

1)  มอบหมายให้ผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมในหน่วยงาน 

พัฒนาความรู้ทักษะ การเป็นผู้น า โดยเรียนรู้จากการจัดท ารายงาน

เสนอแนะข้อคิดเห็น และเข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก 

2)  จัดท าเอกสารประเมินค่างานในต าแหน่งหัวหน้างานที่

เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 อัตรา 

 

สพ 1-3 (11) หนังสือส านักพิมพ์ ที่ อว (พ)

0602.07(01)/1657  วันที่ 10 ตุลาคม 2563 

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการมอบหมายให้

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมในหน่วยบัญชีและการเงิน 

สพ 1-3 (12) หนังสือส านักพิมพ์ ที่  อว 

0602.07(01)/1242 วันที่  22 มิถุนายน 

2563  ขอให้คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าหน่วย

ของส านักพิมพ์ (แนบเอกสารประเมินค่า

งาน)  

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ1-3(11)%20อว%20(พ)1657-10ต.ค.62%20มอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม%20ในหน่วยบัญชี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ1-3(11)%20อว%20(พ)1657-10ต.ค.62%20มอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม%20ในหน่วยบัญชี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ1-3(11)%20อว%20(พ)1657-10ต.ค.62%20มอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม%20ในหน่วยบัญชี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ1-3(11)%20อว%20(พ)1657-10ต.ค.62%20มอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม%20ในหน่วยบัญชี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(12)ขอส่งเอกสารประเมินค่างาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(12)ขอส่งเอกสารประเมินค่างาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(12)ขอส่งเอกสารประเมินค่างาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(12)ขอส่งเอกสารประเมินค่างาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(12)ขอส่งเอกสารประเมินค่างาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-3/สพ%201-3(12)ขอส่งเอกสารประเมินค่างาน.pdf
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4. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการ

สื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร

ทั่วทั้งหน่วยงาน (EdPEx 1.1ข.(1)) 

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์มีการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ

บุคลากร มีการประชุมบุคลากรส านักพิมพ์ ถ่ายทอดนโยบายของ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของส านักพิมพ์ 

(พ.ศ.2563-2567) และ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของศูนย์หนังสือ 

มสธ. (พ.ศ.2563-2567) 

สพ 1-4 (1) สรุปรายงานการประชุม

บุคลากร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 2 มีนาคม 

2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของแต่ละ

ฝ่าย 

5. ผู้บริหารหน่วยงานด าเนินการ

เพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้

บรรลุพันธกิจของหน่วยงาน (EdPEx 1.1

ข.(2)) 

ผู้บริหารส านักพิมพ์ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่

ท าให้บรรลุพันธกิจของส านักโดยผู้อ านวยการส านักพิมพ์มีการติดตาม

การด าเนินงานของส านักพิมพ์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.ในสถานการณ์ปกติ ส านักพิมพ์ก าหนดให้รายงานผลการ

ด าเนินงานที่มีปัญหา/อุปสรรคในคณะกรรมการบริหารส านักพิมพ์ เพ่ือ

ร่วมกันแก้ปัญหาให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย ในปี 2563 จาก

สถานการณ์โควิด -19 ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ ได้เล็งเห็นวิกฤตในการ

จ าหน่ายวัสดุการศึกษา คู่มือการลงทะเบียน ของที่ระลึก จึงได้

ปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ปรึกษาวิเคราะห์ปัญหา แนว

ทางแก้ไข ทดสอบปฏิบัติ และ ปฏิบัติ เพื่อปรับแก้จากวิกฤต ดังนี้  

ในช่วงแรก ปัญหา ไม่ได้เปิดจ าหน่ายหน้าร้าน แก้ไขปัญหา เปิด

จ าหน่ายทางออนไลน์ พบว่า ลูกค้าสนใจซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้น  

ปัญหา กล่องบรรจุวัสดุการศึกษา ไม่เพียงพอ และยังไม่สามารถ

สั่งท าแบบเดิมได้  

สพ 1-5 (1) สรุปการปรับปรุงกระบวนงาน

การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทาง

ไปรษณีย”์  

 สพ 1-5 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ราย

ไตรมาส (e- Performance) ส าหรับ 12 เดือน  

มิติที่ 3: มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ ข้อ 9 ร้อยละของรายรับก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษ 

 สพ 1-5(3) บันทึกรายงานแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-4/สพ%201-4%20(1)%20%20สรุปรายงานการประชุมถ้ายทอดแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-4/สพ%201-4%20(1)%20%20สรุปรายงานการประชุมถ้ายทอดแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-4/สพ%201-4%20(1)%20%20สรุปรายงานการประชุมถ้ายทอดแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-4/สพ%201-4%20(1)%20%20สรุปรายงานการประชุมถ้ายทอดแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ.1-5(1)สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ.1-5(1)สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ.1-5(1)สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(2)%20e-%20Performance%20รอบ%2012%20เดือน%20%20มิติที่%203%20มิติข้อ%209%20ร้อ.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(2)%20e-%20Performance%20รอบ%2012%20เดือน%20%20มิติที่%203%20มิติข้อ%209%20ร้อ.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(2)%20e-%20Performance%20รอบ%2012%20เดือน%20%20มิติที่%203%20มิติข้อ%209%20ร้อ.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(2)%20e-%20Performance%20รอบ%2012%20เดือน%20%20มิติที่%203%20มิติข้อ%209%20ร้อ.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(2)%20e-%20Performance%20รอบ%2012%20เดือน%20%20มิติที่%203%20มิติข้อ%209%20ร้อ.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(2)%20e-%20Performance%20รอบ%2012%20เดือน%20%20มิติที่%203%20มิติข้อ%209%20ร้อ.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(2)%20e-%20Performance%20รอบ%2012%20เดือน%20%20มิติที่%203%20มิติข้อ%209%20ร้อ.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5(%203%20)%20บันทึกรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5(%203%20)%20บันทึกรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5(%203%20)%20บันทึกรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.PDF
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

แก้ ไขปัญหา  สืบหาจากร้านค้าบริ เวณใกล้ เคียง พบว่ามี

หลากหลายขนาดไห้เลือก มีข้ันตอนการบรรจุที่ลดลง (ลดเวลาไม่ต้องขึ้น

รูปกล่อง) ราคาถูกกว่า สั่งท า และคุณภาพกล่อง แข็งแรง กว่า  

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกเดือน

ในระบบ e-Service กองแผนงาน ซึ่งผู้อ านวยการส านักพิมพ์จะต้องเข้า

ตรวจสอบทุกเดือนก่อนส่งกองแผนงาน ณ จุดนี้ ผู้อ านวยการส านักพิมพ์

จะทราบปัญหา/อุปสรรค์การท างานและสามารถหาแนวทางแก้ไขกับ

หัวหน้าฝ่ายและผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้งานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายของส านักพิมพ์จากการมุ่งเน้นการ

ปฏิบัติดังกล่าว ท าให้ส านักพิมพ์บรรลุพันธกิจ ดังรายงานผลการ

ด า เนิ น งาน  e Performance รอบ 12  เดื อน  มิ ติ ที่  3 :  มิ ติ ด้ าน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ข้อ 9 ร้อยละของรายรับก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ได้ระดับ

คะแนน เท่ากับ 5 มีผลก าไรจากการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 49.06 

ของรายได้ ผลก าไรจ านวนเงิน 2.149 ล้านบาท มาจากรายได้ด าเนินงาน 

4.381ล้านบาท และ ต้นทุน 2.231 ล้านบาท  

3. รายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกรอบ 6  9  และ 12 เดือน ในระบบ e-

Service กองแผนงาน ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ระร่วมตรวจสอบและ

ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและให้งานบรรลุผล

 สพ 1-5(4)  แผนบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  

 สพ 1-5 (5) รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประจ าเดือน AE  

 สพ 1-5 (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม

ตัวชี้วัด รายไตรมาส  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563   (e-Performance) ส าหรับรอบ 6 9 และ 

12 เดือน   

 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5(4)%20แผนบริหารความเสี่ยงฯ.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5(4)%20แผนบริหารความเสี่ยงฯ.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5(4)%20แผนบริหารความเสี่ยงฯ.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(5%20)%20รายงานผล%20ประจำเดือน%20AE.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(5%20)%20รายงานผล%20ประจำเดือน%20AE.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(5%20)%20รายงานผล%20ประจำเดือน%20AE.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(6)%20e-%20Performance%20สำหรับรอบ%206%209%20และ%2012%20เดือน.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(6)%20e-%20Performance%20สำหรับรอบ%206%209%20และ%2012%20เดือน.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(6)%20e-%20Performance%20สำหรับรอบ%206%209%20และ%2012%20เดือน.xlsx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%201%20การนำองค์กร/สพ%201-5/สพ%201-5%20(6)%20e-%20Performance%20สำหรับรอบ%206%209%20และ%2012%20เดือน.xlsx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผู้อ านวยการส านัก ได้ให้ความส าคัญ

ในการปฏิบัติตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดและจัดท าได้ส าเร็จ

ภายในก าหนดเวลาเพ่ือให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ท าให้บรรลุพันธกิจ

ของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) การรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ กรณีมีปัญหา อุปสรรค  

2) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับ

หน่วยงานและด าเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด

ระดับความเสี่ยง ของส านักพิมพ์ 

3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจ าเดือน (AE) 

รายงานในระบบ 

4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รายไตรมาส (e- 

Performance) 6 เดือน 9 เดือนและ ส าหรับรอบ 12 เดือน ได้รายงาน

ต่อผู้บริหาร รองที่ก ากับ และ อธิการบดี 
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ผลการประเมิน  

 

ปีงบประมาณ 2563 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
 5.00 

ผลการด าเนินงาน 5 

 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2   กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 

หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการ 

ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ 

ด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการ 

ด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ  

มีการ 

ด าเนินการ  

5 ข้อ  

มีการ 

ด าเนินการ  

6 ข้อ  

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยการมี ส่ วนร่ วมของบุ คลากรใน
หน่วยงาน 

จากเดิมในงบประมาณ พ.ศ.2562 มสธ. มีนโยบายให้จัดท ายุทธ
ศาตร์ศูนย์หนังสือ แยกออกจากส านักพิมพ์ ต่อมาในปีพ.ศ.2563 มี
นโยบายให้มียุทธศาสตร์ส านักพิมพ์รวม 

ส านักพิมพ์ ได้จั ดประชุมผู้ บริหาร พิจารณาก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักพิมพ์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2553-2567) จึงได้แจ้งให้มี
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ (เป็นหนึ่งเดียว)  และจัดประขุมหัว
หน่วย/ฝ่าย เ พ่ือด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  มีวิสัยทัสน์  
“ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ
แบบครบวงจร และทันสมัย “สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
“เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สพ 2-1 (1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 
2563 วาระที่ 4.3  
สพ 2-1 (2) รายงานการประชุมหัวหน้า
หน่วย/ฝ่าย ส านักพิมพ์ ครั้งที่2/2563 วันที่ 
24 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 4.3  

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-1/สพ%202-1(1)%20รายงานการประชุมผู้บริหาร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-1/สพ%202-1(1)%20รายงานการประชุมผู้บริหาร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-1/สพ%202-1(1)%20รายงานการประชุมผู้บริหาร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-1/สพ%202-1(2)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-1/สพ%202-1(2)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-1/สพ%202-1(2)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

การศึกษาทางไกลเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
ส าหรับทุกคน” 

ซึ่งส านักพิมพ์ใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จัดท า e-book ที่มี
คุณภาพเป็นสื่อการศึกษาทางไกล เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  

พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายโดยได้รับความเห็นชอบ
จากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินแล้ว แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบตามพันธ
กิจของหน่วยงานโดยก าหนดตัวบ่งชี้ และ
ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย/
งานหรือระดับบุคลากร 

ส านักพิมพ์ ได้ด าเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของส านักพิมพ์ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2553-2567) ครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 

มีพันธกิจ 5 พันธกิจ ซึ่งพันธกิจของส านักพิมพ์ สอดคล้อง กับ      
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- พันธกิจที่ 1 ของส านักพิมพ์  สอดคล้องกับ พันธกิจที่ 1 ของมสธ. 

- พันธกิจที่ 2 3 และ 5 ของส านักพิมพ์ สอดคล้องกับ พันธกิจที่ 3 
ของ มสธ. 

     - พันธกิจที่ 5 ของส านักพิมพ์สอดคล้องกับ พันธกิจที่ 5 ของ มสธ. 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย/งาน
หรือระดับบุคลากร 

สพ 2-2 (1) แผนยุทธศาสตร์ของส านักพิมพ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2567)   

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-2/สพ%202-2(1)%20แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%2063-67.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-2/สพ%202-2(1)%20แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%2063-67.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (ในข้อ 2 ) อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
หน่วยงานและ /หรือที่ประขุมหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณา 

ส านักพิมพ์ มีการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักพิมพ์ ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 รอบ 12 เดือน ผ่าน
ระบบ e-Performance , ระบบ 3 มิติ (AE) และรายงานผลด้วยวาจาต่อ
อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รอบ 6 เดือน รอบ 
9 เดือน และ รอบ 12 เดือน   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 

สพ 2-3 (1) ปฏิทินการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักพิมพ์ 
(ปฏิทินแผนประชุม) 

 

4.  มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและ /หรือที่ประชุมผู้บริหาร
หน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ส านักพิมพ์ ได้มีการประเมินแผน ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-
2567) ประจ าปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการรายงานผลต่อที่
ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วย ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 

สพ 2-4 (1) รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย/
หน่วย ส านักพิมพ์ ครั้งที่2/2563 วันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 วาระท่ี 4.3 

 

5 .  มี ก า ร น า ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ผู้ บริหารหน่วยงานไปปรับปรุ งแผน
ยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

จากนโยบายของมสธ. ให้ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ และบริหารต้นทุน ส านักพิมพ์ จึงได้แจ้งที่ประชุม
ผู้บริหารส านักพิมพ์ เพ่ือน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
พิจารณา ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วยส านักพิมพ์ มีการถ่ายทอดจากแผน
ยุทธศาสตร์ ที่ปรับปรุงแล้ว แยกประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ มีการจัดท าวัตถุประสงค์ ก าหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและ
โครงการ/กิจกรรม แต่ละปี (ปี 2563 -ปี2567) 

สพ 2-5 (1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 
2563 วาระท่ี 4.3  
สพ 2-5 (2) รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย/
หน่วย ส านักพิมพ์ ครั้งที่2/2563 วันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 วาระท่ี 4.3 
สพ 2-5 (3) แผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-3/สพ%202-3(1)%20แผนการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่า-หน่วย%20%20สำนักพิมพ์.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-3/สพ%202-3(1)%20แผนการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่า-หน่วย%20%20สำนักพิมพ์.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-3/สพ%202-3(1)%20แผนการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่า-หน่วย%20%20สำนักพิมพ์.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-4/สพ%202-4(1)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-4/สพ%202-4(1)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-4/สพ%202-4(1)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-5/สพ%202-5(1)%20รายงานการประชุมผู้บริหาร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-5/สพ%202-5(1)%20รายงานการประชุมผู้บริหาร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-5/สพ%202-5(1)%20รายงานการประชุมผู้บริหาร.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-5/สพ%202-5(2)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-5/สพ%202-5(2)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-5/สพ%202-5(2)%20รายงานการประชุมฝ่าย-หน่วย%20ค.2-63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-5/สพ%202-5(3)%20หนังสือขอส่งแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-5/สพ%202-5(3)%20หนังสือขอส่งแผนยุทธศาสตร์%20ระยะ%205%20ปี.PDF
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6 .  มี ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ผ ล ก า ร
ด าเนินการ(Performance Projection) 
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญ
ของหน่วยงานซี่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และแผนยุทธศาสตร์โดยเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 

ส านักพิมพ์มีการพิจารณา และ คาดการณ์ผลการด าเนินการใน
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือกองแผนงาน ที่อว 0602.01(03)/ว
98 วันที่  17 กันยายน 2563 เรื่องพิจารณา (ร่าง)ตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

สพ 2-6 (1) หนังสือกองแผนงานที่  อว 
0602.01(03)/ว98 วันที่ 17 กันยายน 2563 
เรื่องพิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 

ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2563 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 
 5 

ผลการด าเนินงาน 6 
 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

  

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-6/สพ%202-6(1)เรื่องพิจารณา(ร่าง)ตัวชี้วัด-2564.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-6/สพ%202-6(1)เรื่องพิจารณา(ร่าง)ตัวชี้วัด-2564.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-6/สพ%202-6(1)เรื่องพิจารณา(ร่าง)ตัวชี้วัด-2564.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%202%20กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน/สพ%202-6/สพ%202-6(1)เรื่องพิจารณา(ร่าง)ตัวชี้วัด-2564.PDF
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 

หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่

จ าเป็นหรือส าคัญต่อการปรับปรุง

กระบวนการผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับพันธ

กิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 

ประเด็นความรู้ 

 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักพิมพ์ 

และคณะท างานการจัดการความรู้ ส านักพิมพ์ ในการประชุมร่วมกัน 

ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2563 หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 3 

วาระ 3.3 และวาระ 3.4  ได้พิจารณาก าหนดประเด็นความรู้ประจ าปี 

2563 เรื่อง แนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อเฟซบุ๊กและไลน์ 

(Facebook and Line ) ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย โดยมี

วัตถุประสงค์เ พ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

การตลาดในการจ าหน่ายสื่อวัสดุการศึกษาและของที่ระลึกของฝ่าย

เผยแพร่และจัดจ าหน่าย ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร

สพ 3-1 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

และคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 9 มกราคม 2563 หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 3 

วาระ 3.3 และ 3.4 

สพ 3-1 (2) ลายมือชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ

และคณะท างานการจัดการความรู้ ส านักพิมพ์ ครั้ง

ที่ 1/2563 

สพ 3-1 (3)  รายงานการประชุมผู้ บริหาร

ส านักพิมพ์  ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 มกราคม 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(1)รายงานการประชุมKM.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(1)รายงานการประชุมKM.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(1)รายงานการประชุมKM.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(1)รายงานการประชุมKM.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(2)ลายเซ็นลงทะเบียน.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(2)ลายเซ็นลงทะเบียน.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(2)ลายเซ็นลงทะเบียน.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(3)รายงานการประชุมผู้บริหาร1-63.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(3)รายงานการประชุมผู้บริหาร1-63.PDF
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ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  และได้เสนอประเด็นความรู้ และ

กลุ่มเป้าหมายต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ พิจารณาเพ่ือเห็นชอบ  

ซึ่งมติที่ประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 14 

มกราคม 2563  หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 4  วาระ 4.5 พิจารณา

ประเด็นความรู้ ประจ าปี 2563 และหน้าที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ของส านักพิมพ์ มีมติเห็นชอบ

ตามท่ีคณะกรรมการและคณะท างานการจัดการความรู้ส านักพิมพ์เสนอ 

จึงได้น าเสนอคณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยต่อ  ทั้งนี้ใน

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้ปรับชื่อประเด็นความรู้

ให้มีความชัดเจนมากขึ้น จึงน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์  ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติให้ปรับชื่อประเด็นความรู้

เป็น เรื่อง “แนวการปฏิบติงาน การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อเฟซบุ๊ก

และไลน์แอด (Facebook and Line @)  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)ของส านักพิมพ์ คือ  

พันธกิจที่ 3 พัฒนาเผยแพร่และจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยให้มี

ความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของสังคม 

2563 ระเบียบวาระที่ 4  วาระ 4.5 และหน้า 4 

ระเบียบวาระท่ี 5 วาระ 5.1 

สพ 3-1 (4) มติคณะกรรมการการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 

สพ 3-1 (5)  รายงานการประชุมผู้ บริห าร

ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 

2563 ระเบียบวาระท่ี 5 วาระ 5.1 

สพ 3-1 (6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการ

ความรู้ ส านักพิมพ์  

สพ 3-1 (7) แผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2563-2567) 

สพ 3-1 (8) แผนการจัดการความรู้ ส านักพิมพ์

ประจ าปี 2563 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(3)รายงานการประชุมผู้บริหาร1-63.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(3)รายงานการประชุมผู้บริหาร1-63.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(4)%20มติคณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(4)%20มติคณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(5)รายงานการประชุมผู้บริหาร4-63.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(5)รายงานการประชุมผู้บริหาร4-63.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(5)รายงานการประชุมผู้บริหาร4-63.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(6)คณะทำงานKM.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(6)คณะทำงานKM.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(7)แผนยุทธศาสตร์.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(7)แผนยุทธศาสตร์.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(8)%20แผนการจัดการความรู้.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-1/สพ%203-1(8)%20แผนการจัดการความรู้.pdf
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ และ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยให้มีความหลากหลาย ส่งเสริมภาพลักษณ์

องค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการตลาดเพ่ือการบรรลุยอดขายด้วยการ

โฆษณา ส่งเสริมการขาย ขายตรง การประชาสัมพันธ์ และ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

และช่องทางการบริการจัดจ าหน่ายออนไลน์การเข้ าถึ งลู กค้า

กลุ่มเป้าหมาย 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ

พัฒนาความรู้และทักษะ อย่างชัดเจน

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้ง

ที่ 1/2563 ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่อง  “แนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อเฟซบุ๊ก

และไลน์แอ็ด (Facebook and Line @) คือ บุคลากรที่อยู่ในฝ่าย

เผยแพร่และจัดจ าหน่าย รวมทั้งสิ้น 15 คน  

สพ 3-2 (1) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตาม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ

ส านักพิมพ์ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กลุ่มบุคลากร

ของส านักพิมพ์ในฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จ านวน 15 คน ในวันที่ 

27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักพิมพ์ โดยหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่

และจัดจ าหน่าย นางรัตนา  ช้างเยาว์  เป็นผู้ด าเนินการชี้แจงถึงกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “แนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ

เฟซบุ๊กและไลน์แอด (Facebook and Line @) โดยมอบหมายให้

สพ 3-3 (1)  หนั งสือเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพ 3-3 (2)  บันทึกส่งสรุปผลจากกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สพ 3-3 (3) เอกสารสรุปประเด็นความรู้เรื่อง 

“แนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-2/สพ%203.2(1)คำสั่งกลุ่มเป้าหมายKM.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-2/สพ%203.2(1)คำสั่งกลุ่มเป้าหมายKM.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(1)หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(1)หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(2)บันทึกสรุปผลจากกิจกรรม.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(2)บันทึกสรุปผลจากกิจกรรม.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(3)เอกสารสรุปประเด็น.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(3)เอกสารสรุปประเด็น.PDF
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เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนด 

หัวหน้าหน่วยเผยแพร่ (นางวรรณี  จดจ า) หัวหน้าหน่วยจัดจ าหน่าย 

(นางเยาวเรศ  ไมตรีสวัสดิ์) และนางสาวร าไพพรรณ  ทองทาบ เป็นผู้

ถ่ ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่ ใช้สื่ อ เฟซบุ๊ กและไลน์แอด 

(Facebook and Line@) ในการประชาสัมพันธ์ และท าการตลาดใน

การจ าหน่ายสื่อ วัสดุการศึกษา และของที่ระลึก ทั้งนี้เพ่ือความทันสมัย

และเป็นปัจจุบัน ระบบ Line @ มีการพัฒนาการสื่อสารทางด้านธุรกิจ

ไปพร้อมๆ กับการสื่อสารระหว่างครอบครัว และเพ่ือให้มีความใกล้ชิด

กันมากข้ึน เป็นระบบ Line OA (LINE  official  account) ซึ่งมีการเพิ่ม

ทางด้านคุณลักษณะเด่น ( feature) ใหม่ๆ ช่วยในการบริการอย่าง

ใกล้ชิด โต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว  มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับจ านวน

ผู้ ติ ดตาม ( follower)  จ านวนข้อความที่ ผู้ ใ ช้ สามารถส่ งข้อมูล 

Followers ไปหาทุกคน (Boardcast) จ านวนข้อความแชทหรือจ านวน

ครั้งที่แสดงโฆษณาออกไป (impressions) ของการมีส่วนร่วมในแต่ละ

โพลต์บนไทม์ไลน์ (Timelines) ได้  โดยมีลักษณะเป็นกราฟ แบ่งตาม

สีสันต่างๆ เพ่ือให้ดูได้ง่ายขึ้น และสามารถส่งข้อความแบบระบุเป้าหมาย 

( target) ไ ด้ แ ม่ น ย า ม า ก กว่ า ร ะบ บ  Line @ มา ใ ช้ ใ น ก า ร ก า ร

ประชาสัมพันธ์ และจ าหน่ายสื่อการศึกษา 

แบบเดิม คือ วิธีการใช้โทรศัพท์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น 

เปลี่ยนมาใช้เป็นการประชาสัมพันธ์ และจ าหน่ายสื่อการศึกษาผ่าน

Facebook and Line OA จ า ก กิ จ ก ร ร ม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพ 3 -3  (4 )  ลายมื อชื่ อ เข้ า ร่ วมกิ จกร รม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพ 3-3 (5) หนังสือส่งแนวปฏิบัติเบื้องต้นแนว

ปฏิ บั ติ ง า นกา รส่ ง เ ส ริ ม ก า รตล าดผ่ านสื่ อ 

Facebook and Line OA 

สพ 3-3 (6) แนวปฏิบัติเบื้องต้นแนวปฏิบัติงาน

การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ Facebook and 

Line OA 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(3)เอกสารสรุปประเด็น.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(3)เอกสารสรุปประเด็น.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(4)ลายเซ็นการลงทะเบียน.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ%203.3(4)ลายเซ็นการลงทะเบียน.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ.3.3(5)%20แนวปฏิบัติเบื้องต้น.docx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ.3.3(5)%20แนวปฏิบัติเบื้องต้น.docx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ.3.3(5)%20แนวปฏิบัติเบื้องต้น.docx
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ.3-3(6)%20แนวปฏิบัติเบื้องต้น.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ.3-3(6)%20แนวปฏิบัติเบื้องต้น.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-3/สพ.3-3(6)%20แนวปฏิบัติเบื้องต้น.pdf
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ช่องทางเฟซบุ๊กและไลน์ โอเอ (Facebook and Line OA  :  Line 

official  account)  และร่วมกันระดมสมองก าหนดแนวปฏิบัติในการ

เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสื่อวัสดุการศึกษาเพ่ือใช้

ต่อไป 

4 .   มี การรวบรวมความรู้ ต าม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้ง

ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี  (Good 

Practice) มา พัฒนาและจั ด เก็บ

อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมา

เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร (Explicit 

Knowledge)   

1. ส านักพิมพ์ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  เรื่อง 

“แนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ Facebook and Line 

OA” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ  จรรยาวุฒิวรรณ์  และใน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง “การตลาดออนไลน์”  โดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์.ภญ.ดร.อโณทัย  งามวิชัยกิจ  ณ ห้องประชุม 8228  

อาคารบริภัณฑ์ ชั้น  

2. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 15 รายมีการ

ระดมสมองของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้จากการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มาให้

ความรู้ในเรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook Line 

และการตลาดออนไลน์ เพ่ือมาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

3. ส านักพิมพ์มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “แนวปฏิบัติงาน

การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อเฟซบุ๊กและไลน์โอเอ (Facebook and 

Line OA) แก่กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 

สพ 3-4 (1) หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร 

สพ 3-4 (2) หนังสือขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพ 3-4 (3) ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพ 3-4 (4) บันทึกส่งสรุปผลประเด็นความรู้จาก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพ 3-4 (5) เอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จาก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพ 3-4 (6) ขอเชิญบุคลากรร่วมระดมสมองเพ่ือ

ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี 

สพ 3-4 (7) บันทึกส่งแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “แนว

ปฏิ บั ติ ง า นกา รส่ ง เ ส ริ ม ก า รตล าดผ่ านสื่ อ 

Facebook and Line OA” แก่กลุ่มเป้าหมาย 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(1)หนังสือเชิญวิทยากร.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(2)หนังสือเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(2)หนังสือเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(3)ลายมือชื่อลงทะเบียน.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(3)ลายมือชื่อลงทะเบียน.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(4)บันทึกส่งสรุปประเด็น.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(4)บันทึกส่งสรุปประเด็น.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(5)เอกสารสรุปประเด็นความรู้.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(5)เอกสารสรุปประเด็นความรู้.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(6)%20ขอเชิญบุคลากรร่วมระดมสมอง.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(6)%20ขอเชิญบุคลากรร่วมระดมสมอง.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(7)แนวปฏิบัติที่ดี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(7)แนวปฏิบัติที่ดี.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(7)แนวปฏิบัติที่ดี.PDF
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4. ส านักพิมพ์ มีการจัดเก็บเอกสารการสรุปประเด็นความรู้

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ Facebook and 

Line OA อย่างเป็นระบบ โดยจัดท าในรูปแบบแฟ้มเอกสารอย่างเป็น

ระบบ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร

ส านักพิมพ์หรือผู้สนใจทั่วไป โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

ฝ่ายระบบเครือข่ายบนเวบไซต์ของส านักพิมพ์ 

สพ 3-4 (8) แนวปฏิบัติที่ดี  (good practice) 

“แนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ 

Facebook and Line OA”  

สพ 3-4 (9) 

https://www.stou.ac.th/Offices/oup/km%2

0web/IndexKM_stoupress.html 

5. มีการน าความรู้ที่ ได้จากการ

จัดการความรู้ ในปี งบประมาณ

ปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ที่ เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 

Knowledge) แ ล ะ จ า ก ค ว า ม รู้  

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(Tacit Knowledge) ที่ เ ป็ น แ น ว

ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มาปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

ส านักพิมพ์ ได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “แนวปฏิบัติงานการ

ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อเฟซบุ๊กและไลน์ โอเอ (Facebook and Line 

OA)   โดยจัดท าเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าประชาสัมพันธ์ในการ

จ าหน่ายวัสดุการศึกษา ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และของฝากขายต่างๆ จากแหล่งอ่ืนๆ ทั้งทางหน้าเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

(Facebook Fanpage)  หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายเผยแพร่ เช่นวิธีการไลฟ์

สด (Live) ผ่านทางหน้า facebook และการติดต่อ ตอบรับการสั่งสื่อ

ต่างๆ ของลูกค้า ผ่านทางระบบไลน์โอเอ (Live Official Account : 

Line OA) ท าให้การตอบสนองในการบริการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

และตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า  รวมทั้งเป็นการท าให้ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานสั้นลง ปิดการจ าหน่ายได้รวดเร็วขึ้น  ถึงแม้ในสถานการณ์

ช่วงโรคระบาด โควิด – 19 ก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อ

ประสานงานกับลูกค้าด้านการสั่งซื้อของลูกค้า  บุคลากรในฝ่ายเผยแพร่

สพ 3-5 (1) แนวปฏิบัติที่ดี “แนวปฏิบัติงานการ

ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อเฟซบุ๊กและไลน์ โอเอ 

(Facebook and Line OA) 

สพ 3-5 (2) รายชื่อลูกค้าที่สั่ งของทางระบบ

ออนไลน์ 

สพ 3-5 (3) รายได้ที่เกิดจากการสั่งซื้อสื่อ วัสดุ

การศึกษา และของที่ระลึกผ่านระบบออนไลน์ 

สพ 3-5 (4) ตัวอย่างการท า ประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อเฟซบุ๊ก (Facebook)  

สพ 3-5 (5) หลักฐานการโอนเงินจากการสั่งซื้อ

ผ่านสื่อระบบออนไลน์ 

สพ 3-5 (6) แบบประเมินผลความพึงพอใจจาก

ลูกค้าออนไลน์ 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(8)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice).pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(8)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice).pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-4/สพ%203.4(8)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice).pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(1)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice).pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(1)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice).pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(1)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice).pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(2)รายชื่อลูกค้าที่ส่่ังของผ่านระบบ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(2)รายชื่อลูกค้าที่ส่่ังของผ่านระบบ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(3)%20รายได้ที่เกิดจากการสั่งซื้อ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(3)%20รายได้ที่เกิดจากการสั่งซื้อ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(4)%20การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ%20Facebook.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(4)%20การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ%20Facebook.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(5)%20หลักฐานการโอนเงิน%20%20จากการสั่งซื้อผ่านสื่อระบบออนไลน์.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(5)%20หลักฐานการโอนเงิน%20%20จากการสั่งซื้อผ่านสื่อระบบออนไลน์.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(6)แบบประเมินความพึงพอใจ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ%203.5(6)แบบประเมินความพึงพอใจ.PDF
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และจัดจ าหน่ายมีการน าแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ไปใช้จริง 

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 และได้มีการประเมินความพึงพอใจในการ

บริการของลูกค้าที่ใช้บริการผ่านสื่อออนไลน์ พบว่าผลการประเมินอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 93.66  แสดงให้เห็นว่า การบริการผ่าน

สื่อออนไลน์เป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการจ าหน่าย

ที่ดีมาก และส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาทั้งเรื่องของ

การประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้าต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้

บริการได้เป็นอย่างดี ส่งผลท าให้มียอดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึ้น เมื่อ

เปรียบเทียบวิธีการเดิม 

สพ 3-5 (7) ผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

จากการบริการในการจ าหน่ายผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ (Facebook and Line OA) 

 

 

ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ 2563 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  

 
  

5 
ผลการด าเนินงาน 5 

 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ.3.5(7)%20สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการบริการในระบบออนไลน์.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ.3.5(7)%20สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการบริการในระบบออนไลน์.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%203%20%20การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้/สพ%203-5/สพ.3.5(7)%20สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการบริการในระบบออนไลน์.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า  
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2562 ( ก.ย.62 – ส.ค.63) 
เกณฑ์การประเมิน  
สูตรการค านวณ : 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา>= 40 ชม/ปี  
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดตั้งแต่ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา≥40ชั่วโมงต่อปี 140 72.53 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 182 100.00 
 

บุคลากรของส านักพิมพ์ ที่ได้รับการพัฒนา ≥ 40 ชั่วโมง/ปี มีจ านวนทั้งสิ้น   140  คน จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งสิ้น จ านวน 182 คน  

คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (ไม่รวมพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปช่วยงานกองพัสดุ จ านวน 1 ราย พนักงานบรรจุใหม่ 2 ราย ลูกจ้างประจ า ฯ 

บรรจุใหม่ - ราย ลูกจ้างประจ า ฯ อัตรากองกลาง 1 อัตรา และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) เนื่องจากระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2563 เป็นช่วงสถานการณ์

การเกิดโรคระบาดโควิด-19  เป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศให้มีการท างานโดยผ่านระบบ Work Form Home ซึ่งจะมีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บางส่วน จึงท าให้

บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยได้ ผู้บริหารผลักดันสร้างแรงกระตุ้นให้แต่ละหน่วยงานจัด ฝึกอบรมขึ้นเองภายใน

หน่วย และให้หน่วยงานอื่นที่อยู่ในส านักพิมพ์ เข้าร่วมฟังและเกิดการเรียนรู้งาน  

 

x 100 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%204%20%20บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา/สพ%204.1ข้อมุลการพัฒนาบุคลากร%20ปี%202562.xlsx
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ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70  

 
 

5 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76.92 

 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน    

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ    

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือ

ด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1.  มี การวิ เ คราะห์และทบทวน 
กระบวนการท างานหลัก (Core Process) 
เพ่ือปรับปรุง อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงาน 

1. ที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วยส านักพิมพ์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2563 วาระที่  4 .2 หัวข้อการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน ได้มอบหมายฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายไป
ด าเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการ/การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของหน่วยงาน เรื่อง “การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ทางไปรษณีย์ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์” 

2. ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์มีการวิเคราะห์และ
ทบทวนกระบวนการท างานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง  และ
ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้บริหาร

สพ 5-1 (1) รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย/
หน่วยส านักพิมพ์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2563 วาระท่ี 4.2 หัวข้อการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
สพ 5-1 (2) เอกสารการวิเคราะห์และทบทวน
กระบวนการท างานหลักเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการการด าเนินงาน “การใช้
บรรจุภัณฑ์ เ พ่ือการจัดส่ งผลิตภัณฑ์ทาง

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(1)รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย-หน่วย.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(1)รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย-หน่วย.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(1)รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย-หน่วย.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(1)รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย-หน่วย.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(2)เอกสารวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนงาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(2)เอกสารวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนงาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(2)เอกสารวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนงาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(2)เอกสารวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนงาน.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

ที่ก ากับหน่วยงาน 1 กระบวนการ คือ  “การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์”                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ไปรษณีย์ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
ส านักพิมพ์” 

2. มีการส ารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ และ/หรือ
มติที่ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการที่จะปรับปรุงตามข้อ 1 

 

 

 

 

  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ได้ทบทวนกระบวนงานการใช้บรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า หลังจากที่มีการเพ่ิมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่สั่งซื้อออนไลน์ ได้แก่ Line OA และ Facebook  เพ่ือเป็น
การตอบสนองการใช้ชีวิตยุคดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันตลาดสินค้าออนไลน์มีการ
ขยายเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมียอดการสั่งซื้อ และส่งผลให้มีการจัดส่ง
สินค้าทางไปรษณีย์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  จึงได้ปรับตัวให้สามารถบริหาร
จัดการเพ่ือรองรับการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ที่มีจ านวนมากขึ้น เพ่ือเพ่ิม
รวดเร็วในการจัดส่งสินค้า และสะดวกต่อการท างานเพ่ิมมากขึ้น  โดย
พิจารณาจากการด าเนินงานผ่านมาในการใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่าย
สินค้าให้กับลูกค้า ดังนี้ 

กล่องบรรจุภัณฑ์แบบเดิม 
ปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายเผยแพร่ฯ ใช้งบประมาณจัดจ้างผลิตกล่อง

กากบาทลูกฟูกจ านวน 1,000 ใบ ปีงบประมาณ 2561 จ้างผลิตจ านวน 
2,000 ใบ กล่องกากบาทลูกฟูกเป็นกล่องกระดาษที่สามารถปรับขนาดได้
ตามความต้องการ มีการจัดพิมพ์ตราสัญลักษณ์ มสธ. และหมายเลขพัสดุ
ในการจัดส่งเป็นรายเดือนที่หน้ากล่อง ต้นทุนต่อกล่องราคา 10.97 บาท 
และต้องจัดจ้างขั้นต่ าจ านวน ครั้งละ 1,000 ใบ 

กล่องบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ 

สพ 5-2 (1) รายงานการประชุมการปรับปรุง
กระบวนการการด าเนินงาน “การใช้บรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์  
ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์” 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  

 

 

 

 

 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(2)เอกสารวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนงาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-1/สพ.5-1(2)เอกสารวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนงาน.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-2/สพ.5-2(1)รายงานการประชุมฝ่ายเผยแพร่.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-2/สพ.5-2(1)รายงานการประชุมฝ่ายเผยแพร่.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-2/สพ.5-2(1)รายงานการประชุมฝ่ายเผยแพร่.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-2/สพ.5-2(1)รายงานการประชุมฝ่ายเผยแพร่.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-2/สพ.5-2(1)รายงานการประชุมฝ่ายเผยแพร่.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

       ใช้กล่องพัสดุไปรษณีย์ส าเร็จรูป มีลักษณะมีการขึ้นรูปมาแล้ว ไม่ต้อง
พับกล่องเอง สามารถเลือกขนาดได้พอดีกับสินค้าที่จะบรรจุจัดส่ง มีความ
แข็งแรง ทนทาน กับการโยนหรือกระแทกแรงๆ ได้ดี ราคา 3.80 บาท โดย
สามารถสั่งซื้อได้จ านวนครั้งละ 100 กล่อง หรือจ านวนตามความต้องการ 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย จึงจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่      
7 พฤษภาคม 2563 เพ่ือหารือเรื่อง “การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์”โดย
การปรับกระบวนงานในหน่วยงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ลดขั้นตอนการขึ้นรูปกล่องพัสดุ ซึ่งกล่องบรรจุภัณฑ์แบบใหม่มี
คุณภาพไม่เกิดความเสียหายจากการปรับแต่งข้ึนรูปตามขนาดของสินค้า 

2. ลูกค้าพึงพอใจที่ได้รับสินค้าในกล่องบรรจุตามขนาดของสินค้า 
3. ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ 

3 .  มี ก า ร อ อ ก แ บ บ / ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการและ/หรือมติที่
ประชุมที่ส าคัญ/กฎหมายที่ส าคัญตามข้อ 
2 และได้ รั บความเห็นชอบจากรอง
อธิการบดีที่ก ากับดูแล 

 

         ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ออกแบบกระบวนการท างานใช้
กล่องพัสดุไปรษณีย์ส าเร็จรูป มีลักษณะมีการขึ้นรูปมาแล้ว ไม่ต้องพับ
กล่องเอง สามารถเลือกขนาดได้พอดีกับสินค้าที่จะบรรจุจัดส่ง มีความ
แข็งแรง ทนทาน กับการโยนหรือกระแทกแรงๆ ได้ดี  และได้รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เมื่อวันที่  4 
สิงหาคม 2563 

สพ 5 -3  (1 )  หนั ง สื อส านั ก พิม พ์ที่  อว 
0602.07(01)/1615 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
เรื่อง ขอเสนอหัวข้อ “การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์  ของฝ่าย
เผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์” ประจ าปี
การศึกษา 2562 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-3/สพ%205.3(1)%20อว0602.07(01)1615%20เรื่อง%20การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งฯ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-3/สพ%205.3(1)%20อว0602.07(01)1615%20เรื่อง%20การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งฯ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-3/สพ%205.3(1)%20อว0602.07(01)1615%20เรื่อง%20การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งฯ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-3/สพ%205.3(1)%20อว0602.07(01)1615%20เรื่อง%20การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งฯ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-3/สพ%205.3(1)%20อว0602.07(01)1615%20เรื่อง%20การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งฯ.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-3/สพ%205.3(1)%20อว0602.07(01)1615%20เรื่อง%20การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งฯ.PDF
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4.มีการน ากระบวนการที่ได้ออกแบบ/
ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่ายน ากระบวนการ “การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
ส านักพิมพ์”ที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 
30  กรกฎาคม  2563 โดยมีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 

สพ 5-4 (1) บันทึกแจ้งการน ากระบวนงาน
ใหม่ไปปฏิบัติงาน 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ 
(แสดงให้ เห็นถึ งผลลัพธ์  เช่น  มีการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก ร ะบ ว น ง า น เ ก่ า กั บ
กระบวนงานใหม่/มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) 
และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
ในรอบปีถัดไป 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ได้ประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการ “การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์  
ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์” ที่ได้ออกแบบ/ปรับปรุง
ใหม่ โดยสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี ้

1. สามารถลดขั้นตอนกระบวนการ ล าดับที่ 4 จ านวน 1 ขั้นตอน 
และลดเวลาการท างานในภาพรวมจ านวน 9 นาที ต่อ 1 ชิ้นงาน 

2. บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่มีขนาดกล่องหลายขนาด ในขณะที่
แบบเดิม มีขนาดกล่องเพียง 2 ขนาด  

3. ราคาเฉลี่ยต่อกล่อง 1) บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่กล่องละ  5.84 
บาท 2) บรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิม 11.61 บาท เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 
รูปแบบ จะเห็นว่าสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 49.69 

4. ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับสินค้าเพราะบรรจุภัณฑ์
รูปแบบใหม่เป็นกล่องส าเร็จรูปกระดาษมีความแข็งแรงทนทานกับการ
โยนหรือกระแทกแรงๆ ได้ดี สินค้าไม่ช ารุดเสียหาย 

สพ 5-5 (1) เอกสารสรุปผลการปรับปรุง
กระบวนงานการด าเนินงาน “การใช้บรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ 
ของฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ส านักพิมพ์” 

 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-4/สพ%205.4(1)%20บันทึกแจ้งการนำกระบวนงานใหม่ไปปฏิบัติงาน.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-4/สพ%205.4(1)%20บันทึกแจ้งการนำกระบวนงานใหม่ไปปฏิบัติงาน.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-5/สพ.5-5(1)สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-5/สพ.5-5(1)สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-5/สพ.5-5(1)สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%205%20%20ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรัปรุงกระบวนการดำเนินงาน/สพ%205-5/สพ.5-5(1)สรุปผลการปรับปรุงกระบวนงาน63.pdf
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ผลการประเมิน  

ปีงบประมาณ 2563 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
 5.00 

ผลการด าเนินงาน 5 

 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการที่ปรับปรุง    

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์  

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)  

เกณฑ์การประเมิน  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 

คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00) 4.20 
 

              ส านักพิมพ์ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการด าเนินงาน “การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์” 

มีผลการประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 40 ฉบับ  จากหัวข้อความคิดเห็น 6 ประเด็น คือ  
                

1. ลดขั้นตอนในการท างาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ย     4.27     อยู่ที่ระดับ ดี 

2. ลดเวลาในการท างาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย     4.28    อยู่ที่ระดับ ดี 

3. ลดข้อผิดพลาดในการท างาน  มีค่าคะแนนเฉลี่ย     4.13    อยู่ที่ระดับ ดี 

4. ลดการใช้แรงงานคน มีค่าคะแนนเฉลี่ย     4.18     อยู่ที่ระดับ ดี 

5. งานมีคุณภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย     4.18 อยู่ที่ระดับ ดี 

6. ความพึงพอใจโดยภาพรวม    มีค่าคะแนนเฉลี่ย     4.18 อยู่ที่ระดับ ดี 

 มีค่าคะแนนเฉลี่ย    4.20 อยู่ท่ีระดับ ดี 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  40 คน พบว่า แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  40 คน พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สังกัดส านักพิมพ์  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75  ส านักบริการการศึกษา จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 25 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเป็นสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ  55  รองลงมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน  คิดเป็น  ร้อยละ 25 และเป็นข้าราชการ จ านวน 8  คน ร้อยละ 20   โดยกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน มสธ. มากกว่า 15 ปีขึ้นไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน มสธ.5-10 ปี จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน มสธ. น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และสุ ดท้ายมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมสธ. 11-15 ปี 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

 ระดับความพึงพอใจของการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจด้านลดเวลาในการท างาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา คือ
ปัจจัยด้านลดขั้นตอนการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.27   โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 ด้าน  คือมีค่าเฉลี่ย 4.18 ดังนี้ ปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยภาพรวม  ปัจจัยด้านงานมี
คุณภาพ  และปัจจัยด้านลดการใช้แรงงานคน และค่าเฉลี่ยสุดท้าย คือปัจจัยด้านลดข้อผิดพลาดในการท างาน คือ ค่าเฉลี่ย 4.13  ทุกปัจจัยมีระดับความคิดเห็น ดี 
เหมือนกันทุกปัจจัย เนื่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ในรูปแบบใหม่ เป็นการลดเวลาในการท างานได้ดีมาก ท าให้ทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถ
รองรับงานในปริมาณมากได้อย่างมีคุณภาพ สามารถลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการจัดซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์  และลูกค้าได้รับสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง สินค้าจะไม่ช ารุด
เสียหายก่อนถึงมือลูกค้า ลดการร้องเรียนในเรื่องการส่งคืนสินค้า 

 
หลักฐาน :    

สพ 6-1 (1)  แบบประเมินความพึงพอใจ  “การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์” 
สพ 6-1 (2)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ    
สพ 6-1 (3)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ “การใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์”    

  

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่่งชี้ที่%206%20ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการที่ปรับปรุง/สพ%206-1/สพ.6-1(1)%20แบบประเมินความพึงพอใจ.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่่งชี้ที่%206%20ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการที่ปรับปรุง/สพ%206-1/สพ%206-1(2)%20ผลประมวลความพึงพอใจจากโปรแกรม.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่่งชี้ที่%206%20ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการที่ปรับปรุง/สพ.6-1(3)สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ.pdf
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ผลการประเมิน  
 

ปีงบประมาณ 2563 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

  ค่าเป้าหมาย 4.00 คะแนน 
 4.20 

  ผลการด าเนินงาน 4.20  

 
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน    

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  

รอบการประเมิน : ปีการศึกษา 2562 (1 ก.ย. 62 - 31 ส.ค. 63)  

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 

หรือด าเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการ 

ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ 

ด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการ 

ด าเนินการ  

3 ข้อ  

มีการ 

ด าเนินการ  

4 ข้อ  

มีการ 

ด าเนินการ  

5 ข้อ  

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  ในปีการศึกษา 2562  ส านักพิมพ์ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการ /คณะท างาน ประกันคุณภาพการศึกษา ของ
ส านักพิมพ์ เพ่ือรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักพิมพ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 และมีการ
ทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
ส านักพิมพ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

สพ 7-1 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับส านัก ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 29 มิถุนายน 2563   
สพ 7-1 (2) รายงานการประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับส านัก ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 29 มิถุนายน 2563   
สพ 7-1(3)  ค าสั่ ง  มสธ .  ที่  2934/2562.แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก 
ส านักพิมพ์   

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(1)%20%20รายงานการประชุม.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(1)%20%20รายงานการประชุม.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(1)%20%20รายงานการประชุม.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(2)%20รายงานการประชุมคณะทำงาน%20SAR%2062.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(2)%20รายงานการประชุมคณะทำงาน%20SAR%2062.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(2)%20รายงานการประชุมคณะทำงาน%20SAR%2062.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(3)%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(3)%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(3)%20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

สพ 7-1 (4) ค าสั่ง ส านักพิมพ์ มสธ. ที่ 13/2563 แต่งตั้ง
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก 
ส านักพิมพ์  

2. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการ 
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมิน คุณภาพ และ 2) การจัดท า
รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ า  หน่ วยงานและ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต า ม ก า ห น ด เ ว ล า ที่  
มหาวิทยาลัยก าหนด และ 3) รายงานข้อมูล
ครบถ้วน ตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA 
Online ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

คณะกรรมการประจ าหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมิน คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปี
การศึกษา 2562 มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ ภายใต้ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 
ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่ง มีวิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 มีการควบคุม ติดตามการด าเนินการ และ
ประเมินคุณภาพ  การศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของ สกอ.  
            1.2 มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพและเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา
เป็นประจ าทุกป ี

1.3 น าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานโดยจัดท าเป็นแผนยกระดับการประกันคุณภาพ

สพ 7-2 (1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR)   
ประจ าปีการศึกษา 2562 (เสนอเป็นเล่ม)  
สพ 7-2 (2) ระบบ CHE QA Online ส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(4)%20%20คำสั่งแต่งคณะทำงาน%20QA.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(4)%20%20คำสั่งแต่งคณะทำงาน%20QA.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-1/สพ%207-1(4)%20%20คำสั่งแต่งคณะทำงาน%20QA.pdf
SAR%202562-7-10-63%20เล่มจริง%20สำหรับส่งตรวจ.pdf
SAR%202562-7-10-63%20เล่มจริง%20สำหรับส่งตรวจ.pdf
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การศึกษาของส านักพิมพ์ โดยปรากฎอยู่ในส่วนน า รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

2.  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยและ
รายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

3.มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างานส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ/ 
หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างาน ดังปรากฏในส่วนที่  2 ตามแผน
ปรับปรุง ดังนี้ 

1. ส านักพิมพ์มีการประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ ก าหนด
แนวทางแก้ไข ปัญหา ท างานของฝ่ายในส านักพิมพ์  เพ่ือ
บริหารแผนปฏิบัติราชการ พิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
น าข้อเสนอแนะไปด าเนินการ เพ่ือให้ผลผลิตบรรลุตาม
เป้าหมาย เนื่องจากการด าเนินงานจะสะท้อนถึงคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  

2. ส านักพิมพ์ได้จัดท าไฟล์เอกสารหลักฐานเพ่ือสะดวกใน
ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น แ บ บ  CHE QA Online ร า ย ก า ร
เอกสารอ้างอิง  

3. ส านักพิมพ์ได้แจ้งให้ผู้จัดท าแนวปฏิบัติเข้าใจและปรับ
วิธีการเขียนในรูปของการเขียนแนวปฏิบัติ ดังปรากฏในแนว

สพ 7-3 (1) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) “แนว
ปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ Facebook and 
Line OA” 
สพ 7 – 3 (2) รายงานการประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ 
ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2563 วาระที่ 1.2 
 

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-3/สพ%207-3%20(1)%20และ%20%207-5(1)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice-Facebook%20ana%20line%20OA.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-3/สพ%207-3%20(1)%20และ%20%207-5(1)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice-Facebook%20ana%20line%20OA.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-3/สพ%207-3%20(1)%20และ%20%207-5(1)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice-Facebook%20ana%20line%20OA.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-3/สพ%207%20-%203(2)%20รายงานผลการประชุมผู้บริหารสำนักพิมพ์%20ปีงบประมาณ%202563.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-3/สพ%207%20-%203(2)%20รายงานผลการประชุมผู้บริหารสำนักพิมพ์%20ปีงบประมาณ%202563.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-3/สพ%207%20-%203(2)%20รายงานผลการประชุมผู้บริหารสำนักพิมพ์%20ปีงบประมาณ%202563.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

ปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ  Facebook and 
Line OA   

4. ส านักพิมพ์จะรักษามาตรฐาน การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส านักพิมพ์ได้ประชุมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์ อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

4. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานหรือเข้าร่วมในกิจกรรมกลางที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยมีการสรุปบทเรียนที่ได้
จากการแลกเปลี่ ยนที่ ส ามารถน า ไปใช้
ประโยชน์ 
 
 

ส านักพิมพ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งในปี 2563 ส านักบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพในการจัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  และเข้าร่วม
ในกิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยมีการสรุปบทเรียนที่
ได้จากการแลกเปลี่ยน ท าให้ได้ความรู้น ามาปรับใช้ในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านักพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

สพ 7-4 (1)  เอกสารสรุปสาระจากการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563   

 
 
 
 
 
 

5.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักพิมพ์ได้น าแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการประกันคุณภาพ 
ที่ส านักพิมพ์ได้พัฒนาขึ้น เรื่อง แนวปฏิบัติงานการส่งเสริม
การตลาดผ่านสื่อ Facebook and Line OA  เผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรทั้งรูปแบบเอกสารและเป็นไฟล์บนเวบไซต์ของ
ส านักพิมพ์เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้เกิดประโยชน์ 

สพ 7-5 (1) แนวปฏิบัติที่ดีที่ (Good Practice) เรื่อง 
แนวปฏิบัติงานการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ Facebook 
and Line OA   

หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-4/สพ%207-4(1)%20สรุปการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ%20กับเครือข่าย.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-4/สพ%207-4(1)%20สรุปการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ%20กับเครือข่าย.PDF
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-5/สพ%207-5(1)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice-Facebook%20ana%20line%20OA.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-5/สพ%207-5(1)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice-Facebook%20ana%20line%20OA.pdf
หลักฐาน%20SAR%202562%20แต่ลพตัวบ่งชี้/ตัวบ่งชี้ที่%207%20การดำเนิงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน/สพ%207-5/สพ%207-5(1)%20แนวปฏิบัติที่ดี%20Good%20Practice-Facebook%20ana%20line%20OA.pdf
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ผลการประเมิน 

 

            ปีการศึกษา 2562 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  

 

 

5 
 ผลการด าเนินงาน 5 

 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการประเมิน  

ในปีการศึกษา 2562 ส านักพิมพ์ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถสรุปผล

การประเมินได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (% หรือสัดส่วน) (เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 5 ข้อ   5 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 5 ข้อ   6 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 5 ข้อ   5 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 70% 140 182 76.92 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 5 ข้อ   5 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 4 คะแนน   4.20 4.20 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 5 ข้อ   5 5.00 

เฉลี่ยคะแนนทุกตัวชี้วัด 4.89  

 



60 
 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและทิศทางการพัฒนา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน  

จุดเด่น/ แนวทางเสริมจุดเด่น 

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 

ผู้บริหารส านักพิมพ์ มีการปฏิบัติหน้าที่  ตามอ านาจหน้าที่การจัดตั้ ง
หน่วยงานและมีการสื่อสารวิสัยทัสน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร แผนปฏิบัติราชการ
และผลการปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรรับทราบ  

ส านักพิมพ์ จัดประชุมบุคลากรเพ่ือแจ้งสรุปผลการด าเนินงานเป็นราย     
ไตรมาส  6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม พัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์ ควรมีการวางแผนเพ่ือเตรียมการให้บุคลากรสืบทอดต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์  ควรวางแผนพัฒนา เพิ่มทักษะการเป็นผู้น าให้บุคลากร เตรียม
ความพร้อมในการสืบทอดต าแหน่ง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 

จุดเด่น/ แนวทางเสริมจุดเด่น 

จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ เพ่ือก าหนดทิศทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการบริหารงานของส านักฯ 

ส านักพิมพ์ ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (Rolling Plan) ทุกปี 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์ยังขาดการมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสนอความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดท าแผน ยุทธศาสตร์ของส านักพิมพ์ 

ส านักพิมพ์ คารจัดประชุมบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) ของส านักพิมพ์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้ 

จุดเด่น/ แนวทางเสริมจุดเด่น 

การวิเคราะห์จุดเด่น / แนวทางเสริม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้ 

ส านักพิมพ์มีการน าระบบการจัดการ ความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการของ
ส านักฯเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ประสบการณ์ และมีเครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา เป็น
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับผู้มาเยี่ยมชม 

ส านักพิมพ์ ควรมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบงานข้ามฝ่าย เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้ 

ส านักพิมพ์ ควรมีการวิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็นหรือส าคัญต่อการปรับปรุง
การท างานโดยรวบรวมความรู้เพื่อจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการติดตามการ
น าความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่องให้มากข้ึน 

ส านักพิมพ์ มีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ ประสบการณ์ และมีเครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา เป็น
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับผู้มาเยี่ยมชม 

ส านักพิมพ์ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมเป็นองค์ความรู้
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีการประเมิน
ติดตามการน าความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา  

จุดเด่น/ แนวทางเสริมจุดเด่น 

การวิเคราะห์จุดเด่น / แนวทางเสริม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

ส านักพิมพ์ ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเกิดการ
พัฒนางาน และก าหนดให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างน้อย คนละ 
1 หลักสูตร ต่อปี 

จัดให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานข้ามฝ่ายเพ่ือสร้างองค์กรความรู้
และรวบรวมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

ส านักพิมพ์ ติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางาน 
เพ่ือ ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส านักพิมพ์ควรจัดท าระบบประเมินและติดตามการน าความรู้ไปใช้ในงาน
ของบุคลากร ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

จุดเด่น/ แนวทางเสริมจุดเด่น 

การวิเคราะห์จุดเด่น / แนวทางเสริม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  

ส านักพิมพ์ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละงานในแต่ละปี มีการวิเคราะห์และ
ทบทวนกระบวนการท างานเพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา 

ควรมีการระดมสมองของบุคลากรในการปรับปรุงพัฒนางานและ
ลงมือปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  

ส านักพิมพ์ ควรด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์ควรตั้งเป้าหมายให้ทุกฝ่ายมีการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการท างานอย่างน้อยที่สุด 1 กระบวนงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการที่ปรับปรุง 

จุดเด่น/ แนวทางเสริมจุดเด่น 

การวิเคราะห์จุดเด่น / แนวทางเสริม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการที่ปรับปรุง 

ส านักพิมพ์ มีการประเมินการให้บริการจากผู้ใช้บริการ ทุกปี ส านักพิมพ์ควรน าผลสรุปความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนงานและตั้งเป้าหมายคุณภาพ
การให้บริการสูงขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการที่ปรับปรุง 

ส านักพิมพ์ ควรน าผลสรุปความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนงานและตั้งเป้าหมายคุณภาพการให้บริการที่สูงขึ้น 

ส านักพิมพ์ควรมีการติดตามการน าข้อเสนอแนะการให้บริการไป
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

จุดเด่น/ แนวทางเสริมจุดเด่น 

การวิเคราะห์จุดเด่น / แนวทางเสริม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์ มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ฯ มาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ส านักพิมพ์ควรด าเนินการประกันคุณภาพของส านัก ฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ทุกปี และควรมีการเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับของส านัก ฯ ได้ทราบ 

 
จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์ ควรมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
แก่บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ 

ส านักพิมพ์ควรมีการจัดอบรม และเผยแพร่ให้ความรู้ ความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพแก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพ และให้ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ประจ า 
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ภาคผนวก 
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      รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักพิมพ์ 
     ตาม ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที ่2934 /2562  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน 2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก ส านักพิมพ์  

 

1. ผู้อ านวยการส านักพิมพ์     ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการส านักพิมพ์    กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าศูนย ์

 3.1 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
 3.2 หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์     กรรมการ 
 3.3 หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย  กรรมการ 
 3.4 หัวหน้าฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์  กรรมการ 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม   กรรมการ 

4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์  เจียรบุตร  กรรมการ 

5.  เลขานุการส านักพิมพ ์    กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามคณะท างานประกันคุณภาพระดับส านัก ส านักพิมพ์ 
ตามค าสั่งส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 13/2563 ส่ัง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพระดับส านัก ส านกัพิมพ์ 
 

    1. ผู้อ านวยการส านักพิมพ์      ที่ปรึกษา 
    2. รองผู้อ านวยการส านักพิมพ ์    ที่ปรึกษา 
   3. เลขานุการส านักพิมพ์        ประธานคณะท างาน 
   4. หัวหน้าฝา่ยจัดพิมพ ์     ผู้ท างาน 
   5. หัวหน้าฝา่ยวิชาการ     ผู้ท างาน 
   6. หัวหน้าฝา่ยเผยแพร่และจดัจ าหน่าย      ผู้ท างาน 
  7. หัวหน้าฝา่ยจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์   ผู้ท างาน  
  8. หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการผลติ  ผู้ท างาน 
  9. หัวหน้าหน่วยผลิต       ผู้ท างาน 
  10. หัวหน้าหน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ   ผู้ท างาน 
   11. หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสือ      ผู้ท างาน 
   12. หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบบั      ผู้ท างาน 
   13. หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ      ผู้ท างาน 
   14. หัวหน้าหน่วยเผยแพร่       ผู้ท างาน 
  15. หัวหน้างานบริหารทั่วไป     ผู้ท างานและเลขานุการ 
   16. นางสาวมณีรัตน์   ยิ่งยวด    ผู้ท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ที่ตั้ง:  9/9  หมู่ 9 อาคารบริภัณฑ์ ส านักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

โทรศัพท์:  ผู้อ านวยการส านักพิมพ์                        0  2504  7641 

รองผู้อ านวยการส านักพิมพ์                   0  2504  7642 

ส านักงานเลขานุการ                          0  2504  7645-8 

ฝ่ายวิชาการ                                     0  2504  7650-6 

ฝ่ายจัดพิมพ์                                    0  2504  7680-7 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย             0  2504  7670-4 , 0-2504-7678-9,     

ฝ่ายจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์              0  2504  7770-1  

0  2504  7746-48 
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 เอกลักษณ์หน่วยงาน 

          ส านักพิมพ์มีเอกลักษณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งในปี 2547, 2553, 2554, 2556, 2558 

และ 2559  ส านักพิมพ์ได้ผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่และได้รับรางวัลจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 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  
 

      ส านักพิมพ์  ได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก  

1) ระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์(Chang Printing Management Software-ERP for Printing  Industry ) 

2) ระบบสารสนเทศการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา (PBMS) 

3) ระบบบริหารร้านหนังสือ (M-book) 

กิจกรรมสนับสนุน 

1) ระบบการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ ระบบ 3 มิติ  

2) มีระบบฐานข้อมูลส าคัญ เช่น อัตราก าลัง งานบุคคล ครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลด้านการบัญชี การเงิน และงบประมาณ 

3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบแจ้งซ่อม ระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบค านวณค่าล่วงเวลา  

ระบบวันลาอิเล็กทรอนิกส์  
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อุปกรณ์ที่ส าคัญของหน่วยงาน 

รายการเคร่ืองจักร อุปกรณ์โรงพิมพ์ (ปรับปรุงข้อมูล สิงหาคม 2563)   

รายการเครื่องจักร อุปกรณ์โรงพิมพ์ 

ที ่ ชื่อเครื่องจักร รหัสเครื่องจักร แผนที่ติดตั้ง 
1 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 2  (2H1) 7490-020-01/28001 น.ผลิต 
2 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 2 (2H2) 7490-020-01/30001 น.ผลิต 
3 เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 2 (HH2) 06-005-030/54-0001 น.ผลิต 
4 เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 2 (HH3) 06-005-030/57-0001 น.ผลิต 
5 เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 2 (2M) 7490-020-01/41001 น.ผลิต 
6 เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 4 (RB) 206-005-016/510001-00 น.ผลิต 
7 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 4 (4G) 7490-020-02/42001 น.ผลิต 
8 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 5 (5G) 7490-020-05/42001 น.ผลิต 
9 เครื่องพิมพ์ 4 สี ตัด 5 (5H) 06-005-018/58-0001 น.ผลิต 
10 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 4 (4H2) 7490-020-02/28002 น.ผลิต 
11 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 4 (4H1) 7490-020-02/28001 น.ผลิต 
12 เครื่องพิมพ์ Printer sumsung 09-015-002/57-0354 น.ผลิต 
13 เครื่องพิมพ์ Printer sumsung 09-015-002/57-0171 น.ผลิต 
14 เครื่องตัดกระดาษ ตัดฟอยด์ 7490-002-07/35001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
15 เครื่องปั้มทอง PAUL 7520-017-01/34001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
16 เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า รุ่น N115 PLUS Palar 06-005-001/58-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
17  เครื่องตัด 3 ใบมีด Perfecta รุ่น Circuit-F 06-005-005/58-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
18 เครื่องยกกระดาษ Myoung Shin 06-005-031/58-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
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ที ่ ชื่อเครื่องจักร รหัสเครื่องจักร แผนที่ติดตั้ง 
19 เครื่องตัดกระดาษ   POLAR 137 EMC 7490-002-01/37001 ฝ.ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ 

20 เครื่องย่อยกระดาษ HSM  FA400 7490-021-0001/45-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
21 เครื่องตัดด้านเดียว PERFECTA รุ่น 115 TS 06-005-001/59-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
22 รถลิฟต์ยกกระดาษ รุ่น PSC1545-ACP 06-005-031/59-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
23 เครื่องพับ Stahlfolder  KH66/4KL 02-018-009/54-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
24 เครื่องพับ HORIZON รุ่น AFC-744ARFU-74 02-018-009/57-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
25 เครื่องพับ HORIZON รุ่น AFC-764 AKL 02-018-009/59-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
26 เครื่องพับ  Heidelberg รุ่น KH66/4KTL Roud Pile Feeder 06-005-033/58-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
27 เครื่องพับ MBO K65 7520-003-006/1-32 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
28 เครื่องท าเล่มไสสันทากาว   SB 095  (Horizon) 06-005-014/54-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
29 เครื่องเย็บมุงหลังคา (บ.ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ฯ) 02-018-005/62-0021 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
30 เครื่องเก็บเล่ม Horizon 06-005-032/58-0003-02 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
31 เครื่องเก็บเล่ม Horizon 06-005-032/58-0002-01 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
32 เครื่องเย็บข้อสอบ (ฮ่ัวฟ้า) 06-004-008/59-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
33 เครื่องเย็บข้อสอบ (ฮ่ัวฟ้า) 06-004-008/55-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
34 เครื่องเคลือบปกพลาสติก GMP otopic-380 AUTO 06-005-042/62-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
35 รถยกกระดาษ Myoung  Shin 06-005-031/58-0001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
36 รถยกกระดาษ NYK 3930-001/30001 น.ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ 
37 เครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ 05-014-035/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
38 เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า 204-015-010/530001-00 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
39 เครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ 205-014-035/530001-00 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
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ที ่ ชื่อเครื่องจักร รหัสเครื่องจักร แผนที่ติดตั้ง 
40 เครื่องถ่ายแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท (CtP 106) 06-004-005/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
41 เครื่องวัดค่าความน าไฟฟ้า 06-004-015/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
42 เครื่องวัดเพลท 06-004-020/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
43 เครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล 06-004-021/59-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
44 ตู้จ าลองแสงส าหรับดูสีงานพิมพ์ 06-004-022/59-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
45 ตู้จ าลองแสงส าหรับดูสีแผ่นปรู๊ฟ 06-004-022/59-0002 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
46 เครื่องมือวัดค่าสี 06-006-009/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
47 เครื่องมือวัดสีพร้อมแขนกลอัตโนมัติ 06-006-009/59-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
48 เครื่องมือวัดสี 06-006-009/59-0002 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
49 เครื่องถ่ายแม่พิมพ์ออฟเซทระบบคอมฯ ทูเพลท (CtP 105) 206-004-005/530001-00 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
50 เครื่องวัดเม็ดสกรีนบนเพลท 206-004-008/530001-00 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
51 ชุดปั้มลม 07-017-007/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
52 เครื่องวัดค่าแสงแบบดิจิตอล 08-009-005/59-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
53 เครื่องมือวัดค่าสีพร้อมแขนกลอัตโนมัติ 06-006-009-59-001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
54 เครื่องกราดภาพ  09-015-009/61-0013 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
55 เครื่องกลับฟิล์ม 6740-022-01/28001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
56 เครื่องล้างฟิล์ม 6780-008-0003/48-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
57 เครื่องอัดเพลท  P-814-G 6740-023-01/28001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
58 เครื่องอัดเพลท  P-832-G 6740-023-01/40001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
59 เครื่องล้างเพลท ยี่ห้อ TUNG SHUNG รุ่น TS – 88PSD+Deluxe Stacker-88 7520-004-0001/49-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
60 เครื่อง BLP (Fuji Xerox Nuvera 314 #1126551670) 02-016-017/58-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
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ที ่ ชื่อเครื่องจักร รหัสเครื่องจักร แผนที่ติดตั้ง 
61 เครื่องถ่ายเอกสาร (Fuji Xerox 7080 #100088) 02-015-007/58-0002 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
62 เครื่องถ่ายเอกสาร (Fuji Xerox 7080 #100073) 02-015-007/58-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
63 เครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูง (Fuji Xerox  D125 #733379) 02-015-007/60-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
64 เครื่องถ่ายเอกสาร (Ricoh 7503 #0016) 02-015-007/61-0002 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
65 เครื่องถ่ายเอกสาร  (Ricoh 7503 #0014) 02-015-007/61-0003 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
66 เครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี (Riso5230 #207) 02-016-017/61-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
67 เครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี (Riso5230 #931) 02-016-017/61-0002 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
68 เครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี (Riso5230 #2006) 02-016-017/61-0003 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
69 เครื่องเรียง (Riso TC5100) 06-005-008/56-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
70 เครื่องตัด (IDEAL 5255) 06-005-006/58-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
71 เครื่องพับ (Horizon PF-38) 7520-003-0005/46-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
72 เครื่อง CLP (Ricoh PRO C 7210x) 02-016-017/62-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
73 เครื่องถ่ายเอกสาร (Ricoh 7503 # 0026) 02-015-007/63-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
74 เครื่องถ่ายเอกสาร (Ricoh 7503 # 0029) 02-015-007/63-0002 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
75 เครื่องเย็บกี่ Muller Martini 7490-034-02/38001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ  
76 เครื่องกระทุ้งกระดาษ 7490-035-01/38001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
77 เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ  เครื่องพิมพ์ออฟเซท 1 สี (Roland practica)  7430-008-01/38002 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
78 เครื่องพิมพ์ผ้าระบบซีลค์สกรีน ROTARY 7430-008-0012/42-0001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
79 เครื่องตัดกระดาษ Wohlenberg  WP92 7490-002-01/38001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
80 เครื่องทากาวกระดาษหุ้มปก 7490-019-0002/46-0001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
81 เครื่องไสสันทากาว Muller Martini 246 7490-019-02/38001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
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ที ่ ชื่อเครื่องจักร รหัสเครื่องจักร แผนที่ติดตั้ง 
82 เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เครื่องออฟเซทขนาดเล็ก 7430-008-01/30003 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
83 เครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ เครื่องพิมพ์ออฟเซท 2 สี (Heidelbeng speedmaster) 7430-008-01/38001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
84 เครื่องพิมพ์สกรีน  ยี่ห้อ Twin Star รุ่น Photo 7490-020-0004/44-0001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
85 กล้องถ่ายภาพทางการพิมพ์ ESKOFOT 5025 VAC 6710-006-01/38001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
86 เครื่องเย็บลวดไฟฟ้า แบบ 2 หัวเย็บ 02-018-008/57-0001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
87 เครื่องพับกระดาษ MBO  7520-003-05/38001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
88 เครื่องเย็บลวด HOHNER ACCORD 25/40 7520-003-01/38002 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
89 เครื่องเย็บลวดมุงหลังคาก่ึงอัตโนมัติ แบบ 2 หัวเย็บ 02-018-008/57-0001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
90 เครื่องเจาะเล่มวิทยานิพนธ์ฯ 7520-002-01/38002 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
91 เครื่องปั๊มทอง -ไดคัต N 02-018-020/55-0001 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 
92 เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก 7490-002-01/38002 ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 

 


