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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 พันธ
กิจ 

           ในการประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2558 วาระท่ี 4.1 ทบทวน
ประเด็นความรู้ปี 2558 ได้ก าหนดประเด็นความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2558 เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม” ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล และระบบการผลิตที่ทันสมัย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือร่วมมือ
ด้านการฝึกอบรมทางการพิมพ์ในประเทศและระดับภูมิภาคแก่ประเทศเพ่ือน
บ้าน (หน้าที่ 1)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในงานให้มากข้ึน เป้าประสงค์ท่ี 5 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น (หน้าที่ 5)   ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการไปสู่
การบริหารจัดการที่ดี เป้าประสงค์ที่ 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ในทุกภาคส่วน 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 18 
มีนาคม 2558   ได้มีการประชุมรับทราบประเด็นความรู้และกลุ่มเป้าหมาย และ
ในวาระท่ี 3.1 มีการก าหนดแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี 2558  

สพ 5 - 1(1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
ส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
การพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่1/2558 วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2558 วาระท่ี 4.1 
สพ 5 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ส านักพิมพ์ฯ 
ระยะ 5 ปี (2556-2560) 
สพ 5 - 1(3) รายงานการประชุม
คณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 
1/2558 
สพ 5 - 1(4) แผนติดตามกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ปี 2558 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/รายงานการประชุม%205-1(1),5-2(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/รายงานการประชุม%205-1(1),5-2(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/รายงานการประชุม%205-1(1),5-2(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/รายงานการประชุม%205-1(1),5-2(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์สำนักพิมพ์%20(2556-2560)%20%205.1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์สำนักพิมพ์%20(2556-2560)%20%205.1(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ประชุมคณะทำงาน%20KM%20ค.1-58.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ประชุมคณะทำงาน%20KM%20ค.1-58.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ประชุมคณะทำงาน%20KM%20ค.1-58.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/แผนการติดตามกิจกรรม%20KM%2058%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/แผนการติดตามกิจกรรม%20KM%2058%5b1%5d.pdf
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2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามที่ก าหนดในข้อ 1 
เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม” เป็น
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร หน่วยบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ  จ านวน  
23  คน  

สพ 5 - 2(2) ขออนุมัติจัดฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
สพ 5 - 2(3) ค าสั่งส านักพิมพ์ ที่ 11/2558 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1. ส านักพิมพ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
การตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม ให้แก่บุคลากร
หน่วยบรรณาธิการ ฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 
09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 8228  อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 
2  โดยมีวิทยากรให้ความรู้ จ านวน 3 ท่าน คือ  
1. นางสุดารัตน์   บัวศรี     หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ  บรรยาย
เรื่อง การตรวจสอบอาร์ตเวิร์กชุดวิชา 
2. นางสมยล      ก าแหงฤทธิรงค์  หัวหน้าหน่วยศิลปะ   บรรยาย
เรื่อง การจัดการภาพประกอบในเอกสารการสอนชุดวิชา 
3. นางนิตยา    พิริยวรรธนะ    หัวหน้าหน่วยจัดหน้าชุด
วิชา  บรรยายเรื่อง การเตรียมต้นฉบับเพ่ือการจัดหน้าเอกสารการ
สอนชุดวิชา 
และหัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบคุณภาพของหน่วยบรรณาธิการได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปัญหาที่พบในการตรวจสอบคุณภาพงาน
อาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม  
 

สพ 5 - 3(1) บันทึกเชิญเป็นวิทยากร วันที่ 31 มีนาคม 
2558 
สพ 5 - 3(2) บันทึกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 31 
มีนาคม 2558 
สพ 5 - 3(3) ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 31 
มีนาคม 2558 
สพ 5 - 3(5) ตัวอย่างใบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพ 
(ก่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
สพ 5 - 3(6) บันทึกส่งสรุปประเด็นความรู้ 
สพ 5 - 3(7) สรุปประเด็นความรู้ จากกิจกรรม 31 
มีนาคม 2558 
สพ 5 - 3(8) ฟอร์ม Check Sheet เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพ หลังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สพ 5 - 3(9) บันทึกแจ้งประเด็นความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 
สพ 5 - 3(10) ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 31 มี.ค.
2558 

 
 

file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/ขออนุมัติจัดฝึกอบรม%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/ขออนุมัติจัดฝึกอบรม%5b1%5d.pdf
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file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/หนังสือเชิญวิทยากร%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/หนังสือเชิญวิทยากร%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/บันทึกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม%2031%20มี.ค.58%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/บันทึกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม%2031%20มี.ค.58%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/ใบเซ็นชื่อ%2031%20มี.ค.58%20(1)%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/ใบเซ็นชื่อ%2031%20มี.ค.58%20(1)%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ใบตรวจสอบคุณภาพเดิม2.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ใบตรวจสอบคุณภาพเดิม2.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/บันทึกส่งสรุปประเด็นความรู้%2031%20มีนาคม%202558.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่นยเรียนรู้%5b1%5d.docx
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่นยเรียนรู้%5b1%5d.docx
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/ฟอร์ม%20Check%20%20Sheet%20เพื่อตรวจสอบคุณภาพ%5b1%5d.docx
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/ฟอร์ม%20Check%20%20Sheet%20เพื่อตรวจสอบคุณภาพ%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/บันทึกส่งสรุปประเด็นความรู้%20หน.บรรณาธิการถึงกลุ่มเป้าหมาย.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ภาพการจัดการความรู้%2031%20มีค.2558.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ภาพการจัดการความรู้%2031%20มีค.2558.docx
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 2. ส่งสรุปประเด็นความรู้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามบันทึก ศธ. 0522.07(01)/
พิเศษ   ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นความรู้
จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปี 2558 และหัวหน้า

หน่วยบรรณาธิการได้มีบันทึกแจ้งสรุปประเด็นความรู้พร้อมทั้ง
แบบฟอร์มตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม 

(Check Sheet) ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ  

 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) 

 1. ที่ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 
16 เมษายน 2558 วาระท่ี 3.1 มอบหมายให้นางสุดารัตน์ บัวศรี 
หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้
ภายนอก ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด จาก 1) เอกสารคู่มือการ
ท างาน การจัดการความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์ ของ 
กองโรงพิมพพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ  2) เอกสารต ารา
เรียน รายวิชา GM411 การควบคุมคุณภาพ, รามค าแหง, น.
68   มาสังเคราะห์เนื้อหากับความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี คือ คู่มือการตรวจสอบ
คุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม เพื่อให้เหมาะสมกับการ
น าไปปฏิบัติงานจริง 
 

สพ 5 - 4(1) รายงานการประชุมคณะท างานการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 
วาระท่ี 3.1  
สพ 5 - 4(2) บันทึกแจ้งแนวปฏิบัติที่ดี 
สพ 5 - 4(3) ใบเซ็นชื่อรวมรับทราบแนวปฏิบัติที่ดี 
สพ 5 - 4(4) ฟอร์ม Check Sheet ปรับปรุงครั้งที่ 1 
สพ 5 - 4(5) คู่มือ การตรวจสอบ่คุณภาพอาร์ตเวิร์กชุด
วิชาก่อนปิดเล่ม 

 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ประชุมคณะทำงาน%20KM%20ค.2-58.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ประชุมคณะทำงาน%20KM%20ค.2-58.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ประชุมคณะทำงาน%20KM%20ค.2-58.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/บันทึกแจ้งแนวปฏิบัติที่ดี%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/ใบเซ็นชื่อวันที่%2020%20เม.ย.58%20(1)%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/Check%20%20Sheet%20ปรบปรุงครั้งที่%201%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/คู่มือการตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/คู่มือการตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 

2. มีการเผยแพร่ต่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดประชุมเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2558 เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจคู่มือการ
ตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ส านักพิมพ์ : หมวดการจัดการความรู้ 
http://www.stou.ac.th/Offices/oup/km%20web/IndexKM
_stoupress.html 

 

 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
ในปีงบประมาณปัจจุบันที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ส านักพิมพ์ได้น าแนวปฏิบัติที่ดี 
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กชุดวิชาก่อนปิดเล่ม ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง  ท าให้ตรวจสอบอาร์ตเวิร์กได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
และสามารถปิดเล่มชุดวิชาได้ตรงตามก าหนดเวลา  ซึ่งมีการติดตา
ผลการน าคูม่ือการตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กก่อนปิดเล่มมาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง  ท าให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้  คือ     
    1. ผู้ตรวจสอบคุณภาพงานมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
    2. ลดข้อผิดพลาดในการลงข้อมูลของงานที่ตรวจสอบคุณภาพ
ในแต่ละชุดวิชา 
    3. เพ่ิมความสะดวกและช่วยลดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพ
งานมากขึ้น   

สพ 5 - 5(1) รายงานการประชุมคณะท างานการ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2558 
สพ 5 - 5(2) check Sheet ปรับปรุงล่าสุด 
สพ 5 - 5(3) ใบตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กที่ใช้จริง 

 
 
 

http://www.stou.ac.th/Offices/oup/km%20web/IndexKM_stoupress.html
http://www.stou.ac.th/Offices/oup/km%20web/IndexKM_stoupress.html
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/ประชุมคณะทำงาน%20KM%20ค.3-58%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/ประชุมคณะทำงาน%20KM%20ค.3-58%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/check%20Sheet%20ปรับปรุงล่าสุด.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ใบตรวจสอบคุณภาพอาร์ตเวิร์กที่่ใช้จริง.pdf
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  
*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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