
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นหรือ

ส าคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของหน่วยงาน ที่

สอดคล้องกับ พันธกิจของหน่วยงาน อย่าง

น้อย 1 ประเด็นความรู้ 

        ตามมติที่ประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันที่ 

28 ธันวาคม 2561  หน้าที่ 3 ระเบียบวาระท่ี 4 วาระที่ 4.2  และมติที่

ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 1/2562  เม่ือ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ก าหนดประเด็นความรู้ประจ าปี 2562 

เรื่อง “การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์”  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการควบคุมคุณภาพของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

กับกระบวนการก่อนพิมพ์ และมีการออกแบบใบก ากับการควบคุม

คุณภาพของแต่ละงาน ซึ่งจะส่งผลถึงการให้งานมี  

สพ 3-1(1) รายงานการประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ ครั้งท่ี 10/2561  

สพ 3-1(2) รายงานการประชุมคณะท างานการจดัการความรู้ 

ส านักพิมพ์ ครั้งท่ี 1/2562   

สพ 3-1(3) ใบเซ็นชื่อคณะท างานการจัดการความรู ้

สพ 3-1(4) แผนยุทธศาสตร์ ส านกัพิมพ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)   

สพ 3-1(5) แผนการจัดการความรู ้ประจ าปี 2562 
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คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการลดการสูญเสียในเรื่องเวลา

และ ค่าใช้จ่าย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2561-2565)ของส านักพิมพ ์คือ 

       พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วิชาการรูปแบบต่างๆ 

ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดรับกับแนวทางการศึกษาทางไกลของ

มหาวิทยาลัย 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรให้มี

ประสิทธิภาพ 

      เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

      กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการสร้างนวัตกรรม     
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2.ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และทักษะ อย่างชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

     จากมติท่ีประชุมผู้บริหารส านักพิมพ์ 10/2561 และมติที่ประชุม
คณะท างานการจัดการความรู้ส านักพิมพ์ ครั้งที่ 1/2562 ได้ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การ
ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ์”  คือ กลุ่มบุคลากรของ
ส านักพิมพ์ที่อยู่ในกระบวนการก่อนพิมพ์ ทั้งหมด 5 หน่วย ได้แก่ 1) 
บุคลากรหน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต 2) หน่วยพิสูจน์
อักษร 3) หน่วยจัดหน้าชุดวิชา 4) หน่วยศิลปะ และหน่วยฟิล์ม รวม
ทั้งสิ้น 32 คน 

สพ 3-2(1) รายชื่อบุคลากรกลุ่มเปา้หมาย 

3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น

ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

ส านักพิมพ์ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มบุคลากรของ
ส านักพิมพ์ที่อยู่ในกระบวนการก่อนพิมพ์ทั้งหมด 32 คน โดยในวันที่ 
21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักพิมพ์ นายปิยทัสน์    สังขมา
ลัย หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์ เป็นผู้ด า เนินการชี้ แจงถึ งกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานก่อน
พิมพ์” โดยให้ก าหนดประเด็นส าคัญ และให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
32 คน เขียนปัญหางานต่าง ๆ ที่พบว่ามีอะไรบ้าง หลังจากนั้นให้
น ามาก าหนดมาตรฐานการท า ใบก ากับการควบคุมคุณภาพ 
(Check list) ของแต่ละงานต่อไป 

สพ 3-3(1) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สพ 3-3(2) ขอส่งสรุปผลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

สพ 3-3(3) เอกสารสรุปประเด็นความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สพ 3-3(4) ใบลงทะเบียนกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

สพ 3-3(5) ขอส่งแนวปฏิบัติเบื้องต้น ใบก ากับการควบคุมคณุภาพงาน 
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4  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่

ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา

พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

1. ส านักพิมพ์ ได้จัดฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “เทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์และการควบคุมคุณภาพ
ส าหรับการเตรียมไฟล์งานตามมาตรฐานงานพิมพ์” โดยท่านอาจารย์
ประสิทธิ์  คล่องงูเหลือม ผู้บรรยายจากบริษัท บริษัท  ฟิวชั่นเทคโนโลยี 
จ ากัด  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมส่วนต่อเติมชั้น 6 
อาคารวิชาการ 2 มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มกิจกรรมทั้งสิ้น 32 
คน 

2. มีการระดมสมองของบุคลกรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้จาก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มาให้

ความรู้ในเรื่อง การเตรียมไฟล์งานตามมาตรฐานงานพิมพ์ เพ่ือใช้

ส าหรับควบคุมงานก่อนพิมพ์ โดยน าความรู้ที่ได้มาเปรียบเทียบกับ

ใบก ากับการควบคุมคุณภาพงานงาน (check list) และตรวจสอบว่ามี

ประเด็นใดที่ต้องน ามาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในใบก ากับการควบคุม

คุณภาพงานงาน (check list) ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือน ามาใช้เป็น

แนวปฏิบัติที่ดี   

3. ส านักพิมพ์มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การควบคุมคุณภาพใน

ขั้นตอนงานก่อนพิมพ์ แก่กลุ่มเป้าหมายและบุคลากรในกระบวนการ

พิมพ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  

 

สพ 3-4(1) ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 

สพ 3-4(2) ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพ 3-4(3) ใบลงทะเบียนการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สพ 3-4(4) ขอส่งสรุปและเผยแพรป่ระเด็นความรู้กจิกรรมและ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ปี 2562 

สพ 3-4(5) สรุปประเด็นความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรมและ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้  

สพ 3-4(6) ใบก ากับการควบคุมคุณภาพงาน (check list)  

สพ 3-4(7) ขอส่งแนวปฏิบัติที่ดี “การควบคุมคณุภาพในขั้นตอนงาน

ก่อนพิมพ”์ (ใช้ร่วมกับ สพ 3-5(1) 
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     4. ส านักพิมพ์ มีการจัดเก็บเอกสารการสรุปประเด็นความรู้การ
ควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ในเรื่อง “เทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์และการ
ควบคุมคุณภาพส าหรับการเตรียมไฟล์งานตามมาตรฐานงานพิมพ์” เพ่ือ
จัดท าใบก ากับการควบคุมคุณภาพงาน (check list)   อย่างเป็นระบบ 
โดยจัดท าในรูปแบบแฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรส านักพิมพ์หรือผู้สนใจทั่วไป 

  

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้

ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณท่ี

ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจาก

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

จริง 

 

ส านักพิมพ์ ได้จัดท าแนวปฏิบัติในการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภาพ
งานก่อนพิมพ์ มีการจัดท าขั้นตอนการใช้งานของใบก ากับการควบคุม
คุณภาพงาน (check list) ซึ่ งบุคลากรแต่ละหน่วยที่ เ กี่ ยวข้ อง ใน
กระบวนการก่อนพิมพ์ได้น าใบก ากับการควบคุมคุณภาพงาน (check list)
ไปใช้จริง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  2562 เช่น 54131 , 23729 , 80102 , 
15231 เป็นต้น หลังจากนั้นได้มีการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการน า
ใบก ากับการควบคุมคุณภาพงาน (check list) ไปใช้แล้ว พบว่าผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยคิดเป็นร้อยละ 84.67 ซึ่งใบก ากับการ
ควบคุมคุณภาพงานสามารถท าให้งานก่อนพิมพ์มีคุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพนี้ส่งผลให้สามารถลดของเสีย ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย
เวลา และได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น 

สพ 3-5(1) บันทึกแจ้งแนวปฏิบัติการควบคุมคณุภาพในขั้นตอน

งานก่อนพิมพ ์

สพ 3-5(2) ใบก ากับการควบคุมคุณภาพงานงาน (check list)  

สพ 3-5(3) เอกสารรายชื่อชุดวิชาที่ใช้ ใบก ากับการควบคุม

คุณภาพงาน (check list)  

สพ 3-5(4) แบบประเมินผลความพึงพอใจ “การควบคุมคุณภาพ

ในขั้นตอนงานก่อนพิมพ”์ 

สพ 3-5(5) ผลสรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ “การควบคุม

คุณภาพในขั้นตอนงานก่อนพิมพ”์ 
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2561 การบรรลุเป้าหมาย  คะแนนการประเมิน  

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 
 5 

ผลการด าเนินงาน 5 
 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 


