
 

รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานอย่างน้อย 1 พันธกิจ 

   ในการประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558  ได้ก าหนดประเด็นความรู้
และกลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง 
“การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และทักษะเรื่องขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และจัดท า
คู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจและแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ2556-2560) ของมหาวิทยาลัยคือ  
พันธกิจที่ 1 พัฒนาการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมุ่ง
ผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลชั้น
น าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  
กลยทธ์ที่ 2.1.3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อการศึกษาทางไกล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ  

คือ   

สพ.4 - 1(1)  รายงานการประชุมผู้บริหาร

ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 4/255  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  

2558 

สพ. 4 - 1(2)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการ/คณะท างานการจัดการความรู้ 

1/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  

สพ.4 - 1(3) แผนการด าเนินงานการจัดการ

ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

สพ.4 - 1(4) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2556-2560) ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สพ.4 - 1(5) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ

2556-2560) ของส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 

พันธกิจที ่1 พัฒนาระบบผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ สอดรับกับ

การพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการที่
หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1-2  
     ผลิตและเลือกสรรหนังสือทางวิชาการและสิ่งพิมพ์ที่เป็นที่ต้องการ  
     คณะกรรมการ/คณะท างานการจัดการความรู้ได้ประชุมพิจารณาจัดท า
แผนการจัดการความรู้ปี 2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 

 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ส านักพิมพ์ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตาม

ประเด็นความรู้เรื่อง การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  คือบุคลากรหน่วยจัด

หน้าชุดวิชาและหน่วยศิลปะ ฝ่ายจัดพิมพ์ จ านวน 22 คน 

สพ 4 - 2(1)  รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรมการจัดการความรู้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(Tacit  Knowledge) เพ่ือค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.1 ส านักพิมพ์ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ตามประเด็นความรู้ เรื่อง “การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 

16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องหน่วยศิลปะ  ฝ่ายจัดพิมพ์ ส านักพิมพ์  

โดยมีผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ อาจารย์

ประสิทธิ์  คล่องงูเหลือม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 22 คน  

3.2 มีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

วิทยากรที่มาให้ความรู้ โดยได้จัดท าเป็นผลสรุปของการผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเตรียมไฟล์เพ่ือ up load  เป็นหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2559 

สพ 4 - 3(1) บันทึกแจ้งการจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรู้ประจ าปี 2559 
สพ 4 - 3(2) บันทึกขอเชิญเป็นวิทยากร 
สพ 4 - 3(3) ค าสั่งส านักพิมพ์ที่ 33/2558 ลงวันที่ 11 
พ.ย.2558 
สพ 4 - 3(4) ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ 
สพ 4 - 3(5) บันทึกการแจ้งการเผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมาย 
สพ 4 - 3(6) สรุปประเด็นความรู้เรื่อง “การเตรียมไฟล์
เพ่ือ up load  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” เพ่ือจัดท า
เป็น e-book  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว

บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) มาพัฒนา

และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit  

Knowledge) 

 นางนิตยา  พิริยวรรธนะ หัวหน้าหน่วยจัดหน้าชุดวิชา ได้รวบรวม

ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และน ามาสังเคราะห์ 

จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง คู่มือการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก

เว็บไซต์เรื่อง “การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” และเผยแพร่แก่

ผู้เกี่ยวข้องเมื่อ 1 เมษายน  2559 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

ส านักพิมพ์ 

 

สพ.4 - 4(1) เอกสารจากการค้นคว้าเพ่ิมเติม เรื่อง 

“การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์”  

สพ.4 - 4(2) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง คู่มือการผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

สพ. 4 - 4(3) บันทึกส่งแนวปฏิบัติที่ดี “คู่มือการผลิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” แก่กลุ่มเป้าหมาย 

สพ.4 - 4(4) เผยแพร่คู่มือการผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ส านักพิมพ์ 

http://www.stou.ac.th/Offices/oup/ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้

ในปีงบประมาณปัจจุบันที่เป็นลายลักษณ์

อักษร (Explicit  Knowledge) และจาก

ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit  

Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good  

Practice) 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้น าความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การ

ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย up load 

ไฟล์เอกสารการสอนชุดวิชาขึ้นเว็บไซต์ เป็น e-book  รวมทั้งสิ้น

จ านวน  100 ชุดวิชา ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2559 

 สพ 4 - 5(1) รายชื่อเอกสารที่ข้ึน เว็บไซต์ 
http://www.stou.ac.th/Offices/oup 

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2557  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5.00  
ผลการด าเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 

 


