
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)  

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  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นหรือ

ส าคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการ 

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของหน่วยงาน  

     ในการประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2561 ได้ก าหนดประเด็นความรู้และกลุ่มเป้าหมายการ
จัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง “การควบคุม
คุณภาพในขั้นตอนการพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา” ซึ่งการพิมพ์
เอกสารการสอนชุดวิชาเป็นภารกิจหลักของส านักพิมพ์ และการ
ก าหนดประเด็นความรู้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ช่างประจ าเครื่องพิมพ์มี
ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
พิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้ความรู้
ทักษะที่เป็น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge ให้เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกัน ส านักพิมพ์ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้ทักษะในประเด็นความรู้ เรื่อง การควบคุมคุณภาพในขั้นตอน
การพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา คือ ช่างประจ าเครื่องพิมพ์ หน่วย
ผลิต จ านวน 24 คน  และในการประชุมคณะท างานการจัดการ
ความรู้ ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้
จัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปี 2561  
 
 
 

 

สพ 3 – 1 (1) รายงานการประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ครั้งที่ 

3/2561 วาระที่ 3.2  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง 

การก าหนดประเด็นความรู้  

สพ 3 – 1 (2) รายงานการประชุมคณะท างานการจัดการ

ความรู้ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 3.1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 

2561  

สพ 3 – 1 (3) แผนการจัดการความรู้ ประจ าปี 2561 

สพ 3 – 1 (4) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความรู้ในข้อ 1 จาก

ผู้มีประสบการณ์ตรง  (Tacit  

Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 

(Good Practice) และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรในหน่วยงาน และ/หรือบุคลากร

หน่วยงานอื่น ๆ  

ส านักพิมพ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การควบคุมคุณภาพ
ในขั้นตอนการพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องประชุมส านักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 2 โดยเชิญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวการพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค ทักษะ ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และก าหนดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี  และเผยแพร่แนวปฏิบัตินั้นไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และ
หน่วยงานในส านักพิมพ์ที่เก่ียวข้อง  

สพ 3 – 2 (1) บันทึกเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2561  

สพ 3 – 2 (2)  บันทึกแจ้งการจัดกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

สพ 3 – 2 (3) ใบลงทะเบียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สพ 3 – 2 (4) สรุปประเด็นความรู้สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพ 3 – 2 (5) บันทึกส่งสรุปและเผยแพร่ประเด็นความรู้ที่ได้

จากกิจกรรมฯ 

 

3. มีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ตาม

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่อยู่ใน

ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good Pratice)  มาพัฒนา และ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมา

เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 

Knowledge)  

มอบหมายนายก าจัด เดชเมืองปัก หัวหน้าหน่วยผลิต ฝ่ายจัดพิมพ์  
รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง 
“การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา” 
และเผยแพร่แก่ช่างประจ าเครื่องพิมพ์  

สพ 3 – 3 (1)  แนวปฏิบัติ เรื่อง “การควบคุมคุณภาพใน

ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา” 

สพ 3 – 3 (2)  บันทึกแจ้งเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีแก่ช่าง

ประจ าเครื่องพิมพ์  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มกีารปรับปรุง ดัดแปลง ประยุกต์ หรือ

สร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้

งานของตนเอง  

 หัวหน้าหน่วยผลิต ฝ่ายจัดพิมพ์ ได้จัดท าแบบฟอร์ม จ านวน 2 แบบ ได้แก่  

“แนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการพิมพ์” และ “แบบตรวจเช็คงานพิมพ์

ประจ าแท่น” ขึ้น ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิมพ์ชุดวิชา และสิ่งพิมพ์  อ่ืน ๆ  

สพ 3 – 4 (1) แบบฟอร์ม “แนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

การพิมพ์” และแบบฟอร์ม “แบบตรวจเช็คงานพิมพ์ประจ า

แท่น” 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 

มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 

(การปฏิบัติงานจริง) หรือผลิตภัณฑ์ หรือ

บริการของหน่วยงาน หรือใช้ในการสร้าง

นวัตกรรมส าหรับการท างาน  

ช่างประจ าเครื่องพิมพ์น าแนวปฏิบัติที่ดี “แนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพใน

ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา” มาใช้ปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่วันที่ 

25 มิถุนายน 2561  และได้มีการประเมินผลพบว่าหลังจากช่างประจ า

เครื่องพิมพ์ปฏิบัติตามขั้นตอน ในแนวปฏิบัติ “การควบคุมคุณภาพใน

ขั้นตอนการพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา” แล้ว สามารถลดความสูญเสียและ

ความผิดพลาดของงานได้ ตัวอย่างเช่น  

 การตรวจสอบคุณภาพกระดาษก่อนการพิมพ์ ท าให้สามารถเคลม กระดาษ

คืนจากบริษัทจ าหน่ายได้ จ านวน 2,000 แผ่น  (4 รีม) 

สพ 3 – 5 (1) ผลจากการปฏิบัติตาม  “แนวปฏิบัติการ

ควบคุมคุณภาพการพิมพ์” ในการปฏิบัติงานจริง  

 

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2560 การบรรลุเป้าหมาย  คะแนนการประเมิน  

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 
 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  


