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ค าน า 
 

  รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เพื่อรวบรวมข้อมูลการดําเนินการโดยจัดทําเป็นรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน    ประจําปีการศึกษา  2556   รวมทั้งใช้
เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ  การบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงาน   โดยนําผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง  รายละเอียดการรายงานประเมินตนเองฉบับนี้ ครอบคลุมองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใช้รูปแบบการนําเสนอของศูนย์ประสานงานการประ กันคุณภาพการศึกษา
สําหรับหน่วยงานสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน 
   องค์ประกอบและข้อมูลการดําเนินงานในรายงานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
    องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ  
     (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
    องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
     (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
    องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
     (1 กรกฎาคม 2556 – 30  มิถุนายน 2557) 
      องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  
     (1 กรกฎาคม 2556 – 30  มิถุนายน 2557) 
 

  ในปีการศึกษา 2556  สํานักพิมพ์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของ  สมศ. และ 
ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพภายนอก    
 

 

                       (รองศาสตราจารย์ผกามาศ  ผจญแกล้ว) 
                                   ผู้อํานวยการสาํนักพิมพ ์
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แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเอง 
 
 การประเมินตนเองของสํานักพมิพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดาํเนินงานปีการศึกษา 2556 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดําเนนิงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินตนเองครั้งนีป้ระกอบดว้ยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2556  (1กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบ
เวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาํเนินงานจริงของมหาวทิยาลัย ในการปะเมินครั้งนี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย 
 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาํปีการศึกษา 2556 มีดังนี ้
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สกอ. กระบวนการพัฒนาแผน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ มีการดําเนินการ 8 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดทําแผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงาน โดยเปน็แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และพระราชบัญญัตสิถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 
– 2565) และแผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

 สํานักพิมพ ์ ได้มีการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 
– 2558  ฉบับปรบัปรุง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูบ้ริหารของ สํานักพิมพ์ โดยแผนยทุธศาสตร์ดังกลา่วสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ตลอดจนสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กําหนด
ไว้ว่า “มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชในฐานะเปน็มหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการ
ศึกษาตลอดชีวิต มุง่พัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพนูวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบ
อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผูส้ําเร็จมัธยมศกึษา เพื่อสนองความต้องการ
ของบุคคลและสังคมดว้ยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทาง
ไปรษณีย์ วทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอ่ืนทีผู่้เรียนสามารถศึกษาได้ดว้ย
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ”  และพระราชบัญญัตขิองมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเด่น จุดเนน้ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบ
ชุดวิชา” 

สพ 1.1 - 1(1) แผนยุทธศาสตรข์อง
สํานักพิมพ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2553-2557 
สพ 1.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตรส์ํานักพิมพ์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2554-2558 
สพ 1.1 - 1(3) แผนยุทธศาสตรส์ํานักพิมพ์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2554-2558 
สพ 1.1 - 1(4) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ คร้ังที่ 4/2555 

 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์สำนักพิมพ์%205%20ปี%202553-2557.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์สำนักพิมพ์%205%20ปี%202553-2557.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(1).doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(1).doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(2).docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(2).docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมผู้บริหาร%204-55.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมผู้บริหาร%204-55.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากผู้บริหาร
หน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

สํานักพิมพ์ มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 – 
2558  ฉบับปรบัปรุงของ สาํนักพิมพ์ สู่บุคลากรทุกคน โดย  

1. สํานักพิมพ์จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสํานักฯ เพื่อชี้แจงการดําเนนิการตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานักพิมพ์ 

2. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 - 2558 
โดยการจัดทาํเป็นคาํรับรองระดบัฝ่าย/ระดับบุคคล 

สพ 1.1 - 2(1) รายงานการประชุมบุคลากร
สํานักพิมพ ์
สพ 1.1 - 2(2) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ คร้ังทีพ่ิเศษ/2554 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติ
การประจําปีที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
ดังนี ้
3.1 สาขาวชิาเน้นด าเนินการตามพันธกิจด้านการ
เรียนการสอน  
3.2 สถาบนัวิจัยและพัฒนาเน้นด าเนินการตามพันธ
กิจด้านการวิจัย 
3.3 ส านักการศึกษาต่อเนื่องน้นด าเนินการตาม
พันธกิจด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม และ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
3.4 หน่วยงานสนับสนนุอื่นๆเนน้ด าเนนิการตาม
พันธกิจด้านการพัฒนาองค์กร (ด้านบริหารจัดการ 
/  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล /  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร / ด้านกายภาพ)  

                สํานักพิมพ ์ มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 
2557 และ พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง เปน็แผนปฏบิัตริาชการประจาํปีของ 
สํานักพิมพ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย จัดประชุมผูบ้ริหารสํานักพิมพ์ เพื่อนาํ
แผนยุทธศาสตร์และแผนกบยุทธ์มาพิจารณาจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้แต่ละ
ฝ่ายดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง 
ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปตีามกระบวนการของ Balance Scorcard ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากรองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ ซึ่งสอดคล้องพันธกิจของหน่วยงาน 

สพ 1.1 - 3(1) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ คร้ังที ่พิเศษ/2554 
สพ 1.1 - 3(2) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ คร้ังที่ พิเศษ/2554 

 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานประชุมบุคลากร%202-54.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานประชุมบุคลากร%202-54.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมผู้บริหาร%20พิเศษ-54.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมผู้บริหาร%20พิเศษ-54.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมผู้บริหาร%20พิเศษ-54%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมผู้บริหาร%20พิเศษ-54%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมผู้บริหาร%20พิเศษ-54%201.1(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมผู้บริหาร%20พิเศษ-54%201.1(3).pdf
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และคา่เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาํป ี

                     สํานักพิมพไ์ดก้ําหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเปา้หมายของแต่ละตัวบง่ชี้ที่จะ
ใช้วัดความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2553 - 2557 
และพ.ศ. 2554 – 2558 ฉบับปรับปรุง โดยกาํหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับ
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ รวมทั้งกาํหนดโครงการยุทธศาสตร์และ
ผู้รับผิดชอบและมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2553 - 2557 และพ.ศ. 2554 – 2558 ฉบับปรบัปรุง ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจาํปีของ 
สํานักพิมพ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทั้งมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีการ
จัดทําคํารบัรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อติดตาม
ความสําเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้ 

สพ 1.1 - 4(1) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2555  

5. มีการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติการประจาํปี
ตามข้อ 3 

สํานักพิมพ์ ได้ดําเนินงานครบทุกภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และมีการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการและผลผลิตผลลัพธ์ของสํานักพิมพ์ 

สพ 1.1 - 5(1) 
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/af
firmative.aspx 

6. มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบง่ชี้ของ
แผนปฏบิัติการประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
และรายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 
สํานักพิมพ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 3 ครั้ง โดยการกําหนดตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ไว้ เป็นส่วนหนึ่งของคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สํานักพิมพ์   ทั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ 6, 9 
และ 12 เดือน ผ่านระบบ e-Performance และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรอง
อธิการบดีที่กํากับดูแล ดังนี้ 
  รอบ 6 เดือน เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2555   

 รอบ 9 เดือน เม่ือวันที่ 4  กรกฎาคม 2555   
 รอบ 12 เดือน เม่ือวันที่  24 กันยายน 2555   

สพ 1.1 - 6(1) ขอเลื่อนกําหนดการรายงาน
ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการฯ  

 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำรับรอง%202555.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำรับรอง%202555.xlsx
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ขอเลื่อนกำหนดการรายงานความก้าวหน้า%201.1(6).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ขอเลื่อนกำหนดการรายงานความก้าวหน้า%201.1(6).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบง่ชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารและทีป่ระชุมผูบ้ริหาร
หน่วยงานเพื่อพิจารณา 

            เมื่อได้มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ สํานกัพิมพ์ ระยะ 5 ป ีและ
แผนปฏบิัติราชการประจาํปีมาได้ครบปี ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักพิมพ ์ จึงได้มีการ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และรายงานต่อผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ริหารของ
สํานักพิมพ ์ โดยทีป่ระชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์ ได้พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการประจําปีตามคาํรับรอง เพื่อนํามาปรับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิัติราชการในปีต่อไป          

สพ 1.1 - 7(1) รายงานผลการประเมินแผน
ยุทธศาสตรป์ี 2555  

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บรหิารหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

สํานักพิมพ์ ได้นําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ ไปปรับปรุงเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 เช่น การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
ราชการ  

สพ 1.1 - 8(1) คํารับรองการปฏิบ้ติราชการ 
สํานักพิมพ ์ประจาํปี 2556 
สพ 1.1 - 8(2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2556 

 
 
 
ผลการประเมิน 
  

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  

 

5.00  
ผลการดําเนนิงาน 8  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้หมาย = ไม่บรรลุเปา้หมาย  

 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/บันทึกรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์%205%20ปี.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/บันทึกรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์%205%20ปี.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำรับรองการปฏิบัติราชการปี%202556.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำรับรองการปฏิบัติราชการปี%202556.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนปฏิบัติการ%202556.xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนปฏิบัติการ%202556.xls
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  องค์ประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทกุระดบัของสถาบัน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ริหารของ
หน่วยงานปฏิบตัิหน้าทีต่ามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ้วน 

          ผู้บริหารและทีป่ระชุมผูบ้ริหารของสํานักพิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดใน
ด้านตา่งๆ ดังนี ้
          1.ด้านแผนงาน 
             วางแผนการปฏิบตัิงาน เพื่อกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักพิมพ์ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักพิมพ์ ตามที่กาํหนด รวมทั้งตดิตาม เร่งรัดการดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
             2. ด้านบริหารงาน 
                  กําหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธปีฏิบัตงิาน มอบหมาย กํากับดูแล ติดตามให้
คําแนะนํา วนิิจฉัยสั่งการปรัปบรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของสํานักพิมพ์ รวมทั้ง
ชี้แจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชมุกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตัง้ 

สพ 7.1 - 1(1) แผนปฏิบ้ติราชการประจําปี 
2555 ของสํานักพิมพ ์
สพ 7.1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร ์5 ปี ของ
สํานักพิมพ์ (2554-2558) ฉบับปรับปรุง 
สพ 7.1 - 1(3) แผนยุทธศาสตร ์5 ปี ของ
สํานักพิมพ์ (2554-2558) ฉบับปรับปรุง 
สพ 7.1 - 1(4) รายงานการประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม) 
สพ 7.1 - 1(5) KPI บุคลากรสาํนักพิมพ์ ปี 
2554-2556 (เสนอเป็นแฟ้ม) 
 

 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนปฏิบัติราชการปี%202555%5b1%5d.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนปฏิบัติราชการปี%202555%5b1%5d.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(1)%5b2%5d.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(1)%5b2%5d.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(2)%5b2%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(2)%5b2%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 

             3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
                 ให้คําปรึกษาและนําการปรบัปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาํนักพิมพ์ 
รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
              4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

                   วางแผนการใชท้รัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใชจ้่าย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ เป็นไปตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิท์ี่สํานักพิมพ์กําหนดไว้ 

สพ 7.1 - 1(6) 
http://prpl.stou.ac.th/ePerformanc
e/affirmative.aspx 
สพ 7.1 - 1(7) รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปงีบประมาณ 2555  

2. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ริหารของ
หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กําหนดทศิทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏบิัติงานและพฒันา
หน่วยงาน 

           ผู้บริหารและทีป่ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ มวีิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดาํเนินงานและ
สามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดับของสํานักพิมพ์ ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีสว่นร่วมใน
การดําเนินงานของสาํนักพิมพโ์ดยแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นคณะทํางานดา้นต่างๆ ของสาํนกัพิมพ์ 
และนาํผลการดําเนนิงานของคณะทํางาน มาแจ้งให้ที่ประชุมของสํานักพิมพ์ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การปฏบิัติงานของสาํนักพิมพ์บรรลุเปา้หมายที่กาํหนดไว้ 
           นอกจากนี้ ยังได้นาํข้อมูลการรายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
บันทึกในระบบ e-Performance มาใช้ติดตามผลการปฏิบตัิงานและแจ้งผลให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
ในที่ประชุมของสํานักพิมพ ์

สพ 7.1 - 2(1) รายงานการประชุม
บุคลากรสาํนักพิมพ ์
สพ 7.1 - 2(2) คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานตา่งๆของ
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม) 

3. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ริหารของ
หน่วยงานมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนนิงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนนิงานของหน่วยงานไปยงั
บุคลากรในหน่วยงาน 

      ผู้บริหารและทีป่ระชุมผู้บรหิารของสํานกัพิมพ์ มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามที่มอบหมาย ดงันี ้
        1. ระดับหน่วยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏบิัติงาน และมีการลงนามในคํารบัรองการ
ปฏิบัติราชการต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Performance เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลงาน 
        2. ระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้บริหารและที่ประชมุผู้บริหารของหน่วยงานได้มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับหนว่ยงานลงสู่บุคลากรทุกระดับ และใช้การประเมินผลเพื่อการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมนิผล 

สพ 7.1 - 3(1) คํารับรองการปฏิบ้ติ
ราชการของสํานักพิมพ์ ปี 2555 
สพ 7.1 - 3(2) KPI บุคลากรสาํนักพิมพ์ 
(เสนอเป็นแฟ้ม) 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ%20ปี2555.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ%20ปี2555.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานประชุมบุคลากร%202-54%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานประชุมบุคลากร%202-54%5b1%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำรับรอง%202555%5b2%5d.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำรับรอง%202555%5b2%5d.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
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4. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ริหารของ
หน่วยงานสนบัสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อํานาจในการตัดสนิใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

ผู้บริหารและทีป่ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ สนับสนนุให้บุคลากรในหน่วยงานมสี่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม อาทิ 

       1. กําหนดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝา่ย เปน็ประจาํทุกเดือน เพื่อติดตามและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       2. จัดประชุมบุคลากรสํานักพิมพ์เพื่อชี้แจงหรือระดมความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการดาํเนินงาน 

สพ 7.1 - 4(1) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม) 
สพ 7.1 - 4(2) รายงานการประชุม
บุคลากรสาํนักพิมพ ์

 
5. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ริหารของ
หน่วยงานถ่ายทอดความรู้และสง่เสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

            ผู้บริหารและทีป่ระชมุผู้บริหารของสํานักพิมพ์ ถา่ยทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้รว่มงาน 
เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถปุระสงค์ของสาํนักพิมพ์ เต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 

            1. แจ้งมติทีป่ระชุมตา่งๆ เช่น ทีป่ระชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลยั ที่ประชุม กพอ. มสธ. ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นตน้ ให้บุคลากรในสาํนักพิมพไ์ด้รบัทราบในการประชุมที่จัดเปน็ประจําทุก
เดือน 

            2. จัดประชุม/สัมมนาบุคลากรของสํานักพิมพ์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในการ
ทํางาน และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

สพ 7.1 - 5(1) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม) 
สพ 7.1 - 5(2) รายงานการประชุม/การ
สัมมนาของบุคลากรสาํนักพิมพ ์(เสนอ
เป็นแฟ้ม) 

 
6. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ริหารของ
หน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล ครบ 10 ประการ โดยคาํนงึถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

 ผู้บริหารและทีป่ระชุมผู้บริหารของสํานักพิมพ์ บริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
         1. หลักประสิทธิผล (effectiveness)  
              มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนนิงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้มีการ
ประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝา่ย เปน็ประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
          2. หลักประสิทธิภาพ (effiviency) 
              มีการบริหารราชการโดยยึดหลักการรวมหลักการประสานภารกิจ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดทาํรายงานทางการเงินของสํานักฯ มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เป็นเชงิคา่ใช้จ่าย/
ต้นทุน  

สพ 7.1 - 6(1) ตารางการประชมุผู้บริหาร
สํานักพิมพ์ ปี 2555 
สพ 7.1 - 6(2) รายงานการประชุม
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ ปี 2555 (เสนอเป็น
แฟ้ม) 
สพ 7.1 - 6(3) 
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance
/affirmative.aspx 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานประชุมบุคลากร%202-54%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานประชุมบุคลากร%202-54%5b2%5d.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ตารางประชุมผู้บริหารสำนักพิมพ์%2055.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ตารางประชุมผู้บริหารสำนักพิมพ์%2055.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
http://prpl.stou.ac.th/ePerformance/affirmative.aspx
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เพื่อให้การบริหารงานกิดประสทิธิภาพสูงสุด 
          3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
              มีการจัดทําคํารบัรองการปฏฺิบัติราชการของสํานักฯ เพื่อสร้างความเชื่ิอมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้รับหรือ
ผู้รับบริการ  
           4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
               มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรอง มีการจัดทํารายงานทางการเงินของ
สํานักฯ ตามทีไ่ด้รับงบประมาณประจําปี มีการจัดทาํรายงานประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการรายงานผลการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงของสํานักฯ มีการรายงาน
ผลการจัดการความรู้ของสาํนักฯ ซึ่งเป็นการดาํเนินการตามหลกัภาระรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย 

 

สพ 7.1 - 6(4) รายงาน SAR ปี 2555 (เสนอเป็น
แฟ้ม) 
สพ 7.1 - 6(5) รายงานการจัดการความรู้ ป2ี555 
(เสนอเป็นแฟ้ม)  
สพ 7.1 - 6(6) รายงานการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ปี 2555 (เสนอเป็นแฟ้ม) 

          5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
              มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ําคัญให้แก่บุคลากรภายนอกและภายในหน่วยงานโดยผ่านทาง 
http://www.stou.ac.th และการปิดประกาศ เชน่ เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ของสํานักพิมพ์ แผนปฏบิัติ
ราชการประจาํปีของสาํนักพิมพ ์คํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการตามคาํรบัรอง มี
การเปิดเผยข้อมูลผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานให้ได้รบัทราบโดยการทํา
เป็นประกาศ และเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้ 
           6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
               มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ ที่สาํคัญ ดังนี้ 
               - มีการจัดประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ 
              - มีการจัดประชุมบคุลากรของสํานักฯ เพื่อรับฟังคงามคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานต่างๆ ของสาํนักฯ 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://www.stou.ac.th/
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              7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
                   มีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายในสาํนักพิมพด์ําเนินการและมีอํานาจตัดสินใจ เช่น 
การรับงานพิมพ์ของฝ่ายจดัพิมพ์ การอนุมัติการลาให้เลขานุการสํานักฯ เปน็ต้น 
              8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
                   มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศอย่าง
เคร่งครัดและยึดประโยชนส์่วนรวมเป็นสาํคัญ 
              9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
                  มีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกสถานะของบุคคลหรือหน่วยงาน 
             10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus  Oriented) 
                    มีการจัดประชมุหน่วยงาน/คณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อหาข้อยุติ ในเร่ืองที่เป็น
ปัญหาในการปฏบิัติงานของหนว่ยงานหรือในเร่ืองที่ผู้บริหารเห็นว่า ควรหาฉันทามติจากบุคลากรหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาในการปฏิบัติงานพิมพ์ข้อสอบ การคัดเลอืกตัวแทนหน่วยงาน การเสนอชื่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน เปน็ต้น   

 

7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผล
การบริหารงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารหน่วยงานนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

                 มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการบริหารงานของสํานักพิมพ์ โดยผา่นการจัดทําคาํ
รับรองการปฏิบัติราชการประจาํปี โดยผู้อํานวยการสาํนักพิมพ ์เป็นผู้ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการต่อรองอธิการบดีที่กํากบัดูแล และมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองฯ ต่อ
อธิการบดีและรองอธิการบดีที่กาํกับดูแล รอบ 6 , 9  และ 12 เดือน และเพื่อให้การประเมินผลการ
บริหารงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างเปน็ธรรมและโปร่งใส มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งคณะทํางาน
ประเมินคะแนนคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เปน็ประโยชน์ 
เพื่อให้หน่วยงานได้นาํไปพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป        
 

สพ 7.1 - 7(1) โครงการ TPM 

 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/โครงการ%20TPM%207.1(7).docx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 สํานักพิมพ์ ได้นาํผลการประเมนิและนําข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องไปพฒันาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสาํนักพิมพ์ ในประเด็นคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพมิพ์และพัฒนากระบวนการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ ต่อเนื่องจากปี 2554 และให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมยั 
       1. พัฒนาระบบสารสนเทศในการผลิตผลิตเอกสารการสอน 
       2. ดําเนนิการทําโครงการ "TPM" (ต่อเนื่องจากปี 2554) 
       3. จัดทําแผนการลงทนุดา้นครุภัณฑ์ของสํานักฯ  
 

 

 
ผลการประเมิน  
 

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 7 

 

5.00  
ผลการดําเนนิงาน 7  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้หมาย = ไม่บรรลุเปา้หมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูแ้ละเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานให้ครอบคลุมพันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธกิจ 

ประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝา่ย สาํนกัพิมพ์พิจารณากําหนดประเด็นความรู้ประจําปีงบ
ประมารณ พ.ศ.2555 คือ เร่ือง"ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ของมหาวิทยาลัย 

สพ 7.2 - 1(1) รายงานการประชุมห้วหน้า
หน่วย/ฝ่าย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กําหนด
ในข้อ 1 

ประชุมหัวหน้าหน่วย/ฝา่ย สาํนกัพิมพ์ โดยที่ประชุมมีมติให้กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเร่ือง "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย" ได้แก่ หัวหน้าหน่วยในฝา่ยจัดพิมพ์ทัง้หมด 
บุคลากรหน่วยวางแผนฯ หัวหนา้หน่วยในฝา่ยอื่นของสาํนักพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับระบบ 

สพ 7.2 - 2(1) รายงานการประชุมหัวหน้า
หน่วย ฝ่าย สํานักพิมพ ์ 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด 

สํานักพิมพไ์ด้เร่ิมทดลองใช ้"ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิง่พิมพ์ของ
มหาวิทยาลยั" ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2554 และเพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคจ์ึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลยัในวันที่ 25 กันยายน 2555 

สพ 7.2 - 3(1) สรุปผลการนําระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการผลิตเอกสารการสอนฯ 
สพ 7.2 - 3(2) บันทึกแจ้งเร่ิมทดลองใช้ระบบ
สารสนเทศฯ 

 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วย%20ฝ่าย.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วย%20ฝ่าย.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วย%20ฝ่าย%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วย%20ฝ่าย%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/สรุปโปรแกรมช้าง%5b2%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/สรุปโปรแกรมช้าง%5b2%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/การทดลองใช้ระบบ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/การทดลองใช้ระบบ.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด
ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมาพฒันาและจัดเก็บอย่างเปน็
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการ
ทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิง่พิมพ์ของมหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 25 กันยายน 2555 มาจัดทําเป็นคู่มือการทาํงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีใน
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตสื่อสิง่พิมพ์ของมหาวิทยาลยัและ
เผยแพร่บนเว็บไซต ์

สพ 7.2 - 4(1) สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการทํางานฯ 
สพ 7.2 - 4(2) ตัวอย่างคู่มือการทํางานในระบบ
สารสนเทศ 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณปัจจบุันหรือปีงบประมาณทีผ่่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1. สํานักพิมพ์ไดจ้ัดทําคู่มือเพื่อใช้ในการทํางานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 

2. จัดประชุมหัวหน้าหน่วยในฝา่ยจัดพิมพ์ หัวหน้าหน่วย - ฝ่าย และบุคลากรที่ใช้
ระบบสารสนเทศฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมนิผลการปฏิบัตงิาน ใน
วันที่ 25 กันยายน 2555 

สพ 7.2 - 5(1) สรุปการประงานผู้ใช้ระบบฯ 

 
 
ผลการประเมิน  
 

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 5 

 

5.00  
ผลการดําเนนิงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้หมาย = ไม่บรรลุเปา้หมาย  

 
 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/สรุปโปรแกรมช้าง.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/สรุปโปรแกรมช้าง.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ตัวอย่างคู่มือโปรแกรมช้าง.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ตัวอย่างคู่มือโปรแกรมช้าง.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/สรุปโปรแกรมช้าง%5b1%5d.docx
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ มีการดําเนินการ 6 ข้อ 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลกัของสถาบันร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สํานักพิมพ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพต์าม
คําสั่งมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมารธิราช ที่ 31/2551 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 และคําสัง่
สํานักพิมพท์ี่ 10/2553 ลงวนัที่ 10 มีนาคม 2553 เพื่อกําหนดนโยบายและวัดวางระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัตงิาน
การควบคุมภายในและการบริหารควาาเสี่ยงของสํานกัพิมพ์ กํากับ ควบคุม ดูแลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสาํนักพิมพ์ พิจารณาแผนการปรบัปรุงงาน ติดตามและตรวจสอบ
การปกิบ้ิติงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสํานักพิมพ์ นอกจากนี้
สํานักพิมพ์ มีการแต่งตั้งคณะทาํงานควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบ
จัดระบบควบคุมภายใน รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการควบคุมภายในของสํานักพิมพ์ ซึ่งทาํให้การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีการดาํเนินงานเป็นรปูธรรมมากข้ึน 

  

สพ 7.4 - 1(1) คําสั่ง
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชที่ 
31/2551 
สพ 7.4 - 1(2) คําสั่งสาํนักพิมพท์ี่ 
5/2553 
สพ 7.4 - 1(3) คําสั่งสาํนักพิมพ ์ที่ 
6/2553 

 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/31-51.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/31-51.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/31-51.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/5-53.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/5-53.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/6-53.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/6-53.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอยา่งเช่น  
     - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่)  
     - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน  

 

  สํานักพิมพไ์ด้นาํปญัหาจากกระบวนการทํางานแตล่ะฝ่าย และรายงานลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 มาวิเคราะห์และระบุความเสีย่งและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง พบว่า 
สํานักพิมพ์มีความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน ในเร่ืองของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด ความเสี่ยงในเร่ืองของคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์ (การเข้ารูปเล่มเอกสาร
การสอน) 

สพ 7.4 - 2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง สพ. 2555 (เสนอเปน็แฟ้ม) 
สพ 7.4 - 2(2) ระบบการควบคมุภายในที่ดี
ของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint 
สพ 7.4 - 2(3) ระบบควบคุมภายในที่ดีของ
การควบคุมคุณภาพการเข้าเล่มเอกสารการ
สอน 

     - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  
     - ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตงิาน เชน่ 
ความเสี่ยงของกระบวนการบรหิารหลักสูตร 
การบริหารงานวจิัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ  
     - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภบิาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
     - ความเสี่ยงจากเหตุการณภ์ายนอก  
     - ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 
 

  

 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/Reprint.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/Reprint.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ควบคุมภายในที่ดี%20ไสสัทากาว.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ควบคุมภายในที่ดี%20ไสสัทากาว.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ควบคุมภายในที่ดี%20ไสสัทากาว.docx
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลาํดับความเสีย่งที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

 สํานักพิมพไ์ด้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง พบวา่ความเสี่ยงที่โอกาสและ
ผลกระทบสูงคือ ความเสี่ยงในดา้นการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Reprint ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการทีก่ําหนด 
และได้จัดลําดบัความสําคัญอันดับแรก เนื่องจากมีผลกระทบนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย และความเสี่ยง
ในเริ่ืองของคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์ (การเข้าเล่มเอกสารการสอน) เป็นความเสีย่งลาํดับ 2 

สพ 7.4 - 3(1) แบบ บสน. 1 แผน
บริหารความเสี่ยง ปี 2555  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และดาํเนินการตามแผน 

       สํานักพิมพไ์ด้จัดประชุมผูบ้ริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณากิจกรรมควบคุมภายใน
ระบบบริหารสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อระดมสมองในการจัดทาํระบบการควบคุมภายในที่ดีของการผลิตสือ่
สิ่งพิมพ์ Reprint และระบบการควบคุมภายในที่ดีของการควบคุมคุณภาพการเข้าเล่มเอกสารการสอน 

สพ 7.4 - 4(1) แบบ บสน.1 แผน
บริหารความเสี่ยงฯ ปี 2555 
สพ 7.4 - 4(2) Repriny / ควบคุม
คุณภาพ 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

         สํานักพิมพ์มีการจัดทํารายงานการปฏบิัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(แบบ บสน. 2) เสนอต่อที่ประชมุผู้บริหารสํานักฯ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย จดัทํารายงานผลการ
พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพมิพ์ชุดวิชา Reprint  จัดทํารายงานผลการผลิตชุดวิชา Reprint เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประสานงานจัดส่งเอกสารการสอนของมหาวิทยาลยั 

สพ 7.4 - 5(1) บสน. 2 
สพ 7.4 - 5(2) รายงานผลการผลิตชุด
วิชา Reprint ของฝ่ายจัดพิมพ์ (เสนอ
เป็นแฟ้ม) 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากสภาสถาบนัไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

           สํานักพิมพไ์ด้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงในเร่ืองของคุณภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ (การเข้าเล่มเอกสารการสอน) ยังมีอยู่จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ 2556 

สพ 7.4 - 6(1) บสน. 1 ปี 2556  

 
ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 

 

5.00  
ผลการดําเนนิงาน 6  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้หมาย = ไม่บรรลุเปา้หมาย 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/บสน.%201%20ความเสี่ยง%2055.xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/บสน.%201%20ความเสี่ยง%2055.xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/บสน.%201%20ความเสี่ยง%2055%5b1%5d.xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/บสน.%201%20ความเสี่ยง%2055%5b1%5d.xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/Reprint%5b1%5d.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/Reprint%5b1%5d.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แบบ%20บสน.2%20ปี2555.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/บสน%201%202556.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้คะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม ๕) 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  4.74 

 
ผลการประเมิน  
 

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  

 

4.74  
ผลการดําเนนิงาน 4.740  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้หมาย = ไม่บรรลุเปา้หมาย  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ  มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ มีการดําเนินการ 8 ข้อ  

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพนัธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงานสนับสนุน 
และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

1.   มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัหน่วยงานสนับสนนุ  ทําหน้าที่ในการวาง
นโยบาย แนวทางการดําเนนิงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   มีการนําคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา ประจําปีการศกึษา 2555 ของมหาวิทยาลัยมาใช้
เป็นกรอบในการดําเนนิการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3.   มีการดําเนนิการประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัหน่วยงานสนับสนนุ   
จํานวน 4 องค์ประกอบ 8 ตัวบง่ชี้ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  
 องค์ประกอบที่ 7 จํานวน 4 ตัวบ่งชี ้
 องค์ประกอบที่ 9 จํานวน 2  ตวับ่งชี ้
 องค์ประกอบที่ 97 จํานวน 1 ตวับ่งชี ้

4.   มีการกําหนดผู้รบัผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพ / มีการตั้งคณะทํางานเพื่อรับผดิชอบการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

5.   มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
ทุกหน่วยงานในทุกปีการศึกษา 

สพ 9.1 - 1(1) คณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาสาํนักพิมพ ์ 
สพ 9.1 - 1(2) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพสํานักพิมพ ์
สพ 9.1 - 1(3) แผนยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษาสาํนักพิมพ์ ป ี2555 
(อยู่ในส่วนนํา) 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คณะทำานประกันคุณภาพ%2055.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คณะทำานประกันคุณภาพ%2055.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณ.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
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6. มีการนําผลการประเมินไปจดัทําแผนยกระดับการประกันคณุภาพการศึกษา
ประจําปี โดยปรากฏอยู่ในส่วนนํา SAR ของรายงานการประเมนิตนเองของ
หน่วยงาน 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานสนบัสนุน 

   ในปีการศึกษา 2555 สํานักพิมพ์ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักพิมพ์  เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สํานักพิมพ์ และมีการทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพศึกษาของ สํานักพิมพ์ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สพ 9.1 - 2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
สนับสนนุ และมผีลการดาํเนินการตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

   มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม โดยสํานักพิมพ์ มีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จํานวน 1 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ 1.17 (สมศ)  ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว 
ปรากฎอยู่ในรายงานการประเมินตนเอง ของสํานักพิมพ องค์ประกอบที่ 97 (สมศ.
1.17) 

สพ 9.1 - 3(1) รายงานการประเมินตนเอง
ของสํานักพิมพ์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(เสนอเป็นแฟ้ม) 

4. มีการดําเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจาํปีที่เปน็
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ่มหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทาํ
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนนุ 

1.   มีการควบคุม ติดตามการดาํเนินการ และประเมินคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจบุัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  

2.   มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพและเสนอต่อ
มหาวิทยาลยัตามกําหนดเวลาเป็นประจําทุกปี  

3.   นําผลการประเมินคุณภาพไปปรบัปรุงผลการดาํเนินงาน โดยจัดทําเปน็แผน
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ สํานักพิมพ์  

4.  มีการเผยแพร่รายงานประจาํปีที่เปน็รายงานการประเมินตนเองผ่าน WebSite 
ของ สํานักพิมพ์  

สพ 9.1 - 4(1) รายงานการปรระชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม) 
สพ 9.1 - 4(2) 
http://www.stou.ac.th/Offices/oup/ 

 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://www.stou.ac.th/Offices/oup/
http://www.stou.ac.th/Offices/oup/
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทาํงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
สนับสนนุ 

   สํานักพิมพ์ ได้นาํผลการประกันคุณภาพรวมทั้งข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประเมินคุณภาพประจําปีมาพัฒนากําหนดโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสํานักพิมพ์ และสง่ผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ของ สํานักพิมพ์ ดังนี ้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม" 
2.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์” 

สพ 9.1 - 5(1) โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
"การพัฒนาการบาํรุงรักษาทวผีลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม" 
สพ 9.1 - 5(2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ”์ 

6. มีการนําข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้
สนับสนนุการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  สํานักพิมพ์ ได้นาํข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ทีจ่ัดทําโดยศนูย์ประสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาไป
ใช้ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นประจําทุกปี ดังจะเห็นได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนนํา 
SAR ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บ
ในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี ทําให้ข้อมูลของ สํานักพิมพ์  สอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย   
    

สพ. 9.1 - 6(1) 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/ 
channel/default2.asp  

7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันภายในหน่วยงาน / สถาบนั หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมกลางที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

  สํานักพิมพ์ ไดส้่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2556 ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

สพ. 9.1 - 7(1) กิจกรรมการประชุมเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2555 (คร้ังที่ 1) เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2556  

8. มีแนวปฏบิัติที่ดีดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใชป้ระโยชน์ 

สํานักพิมพไ์ด้จัดทาํแนวปฏิบัติในการปฏิบ้ิตงิานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนนิงาน
ด้านการผลิตสื่อสิง่พิมพ์ ซึ่งเปน็จุดเน้น จุดเด่นของสาํนักพิมพ์ และมีการปรับปรุง
พัฒนาแนวปฏิบัติให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่มีการเผยแพร่ 

สพ 9.1 - 8(1) แนวปฏิบัติในการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ (เสนอเป็นแฟ้ม) 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/โครงการ%20TPM%207.1(7)%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/โครงการ%20TPM%207.1(7)%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/โครงการ%20TPM%207.1(7)%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/โครงการผลกระทบฯ.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/โครงการผลกระทบฯ.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/โครงการผลกระทบฯ.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9_1-7(1)-%20สำนัก.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9_1-7(1)-%20สำนัก.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9_1-7(1)-%20สำนัก.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/กก/9_1-7(1)-%20สำนัก.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
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ผลการประเมิน  
 

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ  

 

4.00  
ผลการดําเนนิงาน 7  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้หมาย = ไม่บรรลุเปา้หมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกดั 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)  
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

--ไม่มีข้อมูล-- 

 
ผลการประเมิน 
  

ปีการศึกษา 2555  
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  

 

4.80  ผลการ
ดําเนินงาน 

(ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้
สังกัด=4.800/จํานวนปี =2ปี)=4.800  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้หมาย = ไม่บรรลุเปา้หมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.17ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57)  
เกณฑ์การประเมิน  

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ      ปฏิบัติได ้๒ ข้อ       ปฏิบัติได ้๓ ข้อ        ปฏิบัติได ้๔ ข้อ         ปฏิบัติได ้๕ ข้อ 

ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏบิัติงานที่
สอดคล้องกับจุดเน้น จดุเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ สํานัก / ศนูย์วิทยพฒันา 
โดยได้รับการเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่
กํากับดูแล 

สํานักพิมพ์ ได้กําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสํานักพิมพ์ คือ “ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ครบวงจรและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุน
ระบบการศึกษาทางไกล” จุดเน้น / จุดเด่นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
5 ปี (2553 - 2557)  แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ
หน่วยงาน โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
ได้แก ่

-   กลยุทธ์ที่  พัฒนากระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลีที่ทันสมัย 

                  1. จัดทําแผนลงทุนครุภัณพ์การผลิต 
                  2. จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตงานพิมพ์ 
                  3. พัฒนาระบบสารสนเทศในการผลิต 
                  4. พัฒนาระบบมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ 
                  5. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ การกําหนดจุดเน้น / จุดเดน่ได้รับการเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่กํากับดูแลแล้ว 

สพ ๑.๑๗ - 1(1) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2553-2557) 
สพ ๑.๑๗ - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
ฉบับปรบัปรุง สาํนักพิมพ์ (พ.ศ. 2554 - 
2558) 
สพ ๑.๑๗ - 1(3) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
ฉบับปรบัปรุง สาํนักพิมพ์ (พ.ศ. 2554 - 
2558) 
สพ ๑.๑๗ - 1(4) หนังสือที่รองอธิการบดีที่
กํากับดูแลให้ความเห็นชอบฯ 

  

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์สำนักพิมพ์%205%20ปี%202553-2557%5b1%5d.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์สำนักพิมพ์%205%20ปี%202553-2557%5b1%5d.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(1)%5b1%5d.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(1)%5b1%5d.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(1)%5b1%5d.doc
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(2)%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(2)%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์%205%20ปี%202554-2558%20(2)%5b1%5d.docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/อัตลักษณ์%20สำนักพิมพ์%20%20(1.17).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/อัตลักษณ์%20สำนักพิมพ์%20%20(1.17).pdf


27 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนรว่มของ
บุคลากรในการปฏบิัติตามกลยทุธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

     มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมสี่วนร่วมในการกําหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
โดยมีการถ่ายทอดกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ
หน่วยงาน สู่แผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกําหนดผู้รับผิดชอบ ผู้มีสว่น
ร่วมในการดําเนินการในแต่ละแผนไว้อยา่งชดัเจน โดยได้คํานึงถงึการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง  

สพ ๑.๑๗ - 2(1) แผนปฏิบต้ิราชการประจาํปี 
พ.ศ. 2555 ของสํานักพิมพ ์

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสํานัก / ศนูย์วิทยพฒันา ไม่ต่าํ
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักพิมพ์ ที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่นของสํานักพิมพ์ พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงานที่ผา่นมาของสํานักพิมพ์  ว่าได้ดาํเนนิการสอดคล้องจุดเน้น จุดเด่นของสํานักพิมพ์  อยู่
ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน เท่ากับ 4.52 จากคะแนนเต็ม 5 

สพ ๑.๑๗ - 3(1) แบบสอบถามอัตลักษณ์
สํานักพิมพ์ ประจาํปี 2555  

4. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สํานัก / ศนูย์วิทยพฒันา และเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสังคม 

จากการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สํานักพิมพ์ พบว่า 

- สํานักพิม์ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีและตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใน
มิติต่างๆ โดยกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นของสํานักฯ ซึ่งได้มุ่งเน้นปริมาณผลผลิตต่อ
เวลา และคุณภาพของผลผลิตที่ผลิตเอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้ผลการประเมินในภาพรวมที่ 
4.73 
        -  สํานักพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพิมพ์เอกสารลับ และสิ่งพิมพ์พิเศษ เช่น วารสาร เป็นต้น 
        -  สํานักพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่าเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมกว่า 
40 เร่ือง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ หน่วยเลือกสรรหนังสือ ฝ่ายวิชาการ ซึ่งในปี 2555 ได้
ดําเนินการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่จํานวน 4 เร่ือง ได้แก่ 1พระยาฉัตทันต์ 2 
คําให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม 3. คําแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญชัย 4. หนังสือ
เมขลา - รามสูรและพระคเณศ  

สพ ๑.๑๗ - 4(1) รายงานผลการปฏฺิบัติ
ราชการตามคาํรับรอง ปี 2555 
สพ ๑.๑๗ - 4(2) เอกสารการขอรับบริการ
จัดพิมพ์เอกสารลับจากหน่วยงานภายนอก 
(เสนอเป็นแฟ้ม) 
สพ ๑.๑๗ - 4(3) หนังสือที่พิมพเ์พื่อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ (เสนอเป็นแฟ้ม) 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนปฏิบัติราชการปี%202555.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แผนปฏิบัติราชการปี%202555.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แบบสอบถามอัตลักษณ์%20%2097(1.17).docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/แบบสอบถามอัตลักษณ์%20%2097(1.17).docx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำรับรอง%202555%5b1%5d.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/คำรับรอง%202555%5b1%5d.xlsx
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. บุคลากร/สํานัก/ศูนย์วทิยพฒันา มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ / หรือนานาชาติ 

สํานักพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในปี  2554 
สํานักพิมพ์ได้ผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่ และได้รับรางวัลจาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือ 
รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” 

- ปี 2554 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก“70 ปีความรักของพระปกเกล้าฯ” 

- ปี 2556  รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นประเภทตั้งโต๊ะ "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"  

สพ ๑.๑๗ - 5(1) รางวัลชนะเลศิปฏฺิทินดีเด่น 
ชนิดสมดุบนัทึก "70 ปีความรักของ
พระปกเกล้าฯ" 
สพ ๑.๑๗ - 5(2) รางวัลชนะเลศิปฏิทินดีเด่น
ประเภทตั้งโตะ๊ "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"  
สพ ๑.๑๗ - 5(3) รางวัลชนะเลศิปฏิทินดีเด่น
ประเภทตั้งโตะ๊ "120 ปี บารมีพระปกเกล้า"  

 
 
ผลการประเมิน  
 

ปีการศึกษา 2555  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  

 

5.00  
ผลการดําเนนิงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเปา้หมาย = ไม่บรรลุเปา้หมาย 
 
 
 
 
 
 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รางวัลสมุดบันทึก%20ปี%2054.jpg
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รางวัลสมุดบันทึก%20ปี%2054.jpg
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/รางวัลสมุดบันทึก%20ปี%2054.jpg
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ภาพ1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ภาพ1.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ภาพที่%202.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_Pre/evidence/สพ/ภาพที่%202.pdf
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

1. สรุปผลการประเมิน 
           ในปีการศึกษา 2556 ส านักพิมพ์ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพ่ิมเติมตามภารกิจของส านักฯ เรียบร้อย
แล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 

 ตารางที ่ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 

 

 ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี
 

 

     ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1     

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 6 ข้อ - - 8 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1    5.00 

องค์ประกอบที่ 7     

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1  - - 7 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2  - - 5 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4  - - 6 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๗.๑๓ 

4 คะแนน 4.74 1.00 4.740 4.74 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7    4.94 
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องค์ประกอบที่ 9     

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 6 ข้อ - - 7 4.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๙.๑๕ 

4.00 คะแนน 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้
สังกัด=4.800/จํานวนป ี=2ปี)=4.800 

4.80 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9    4.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ    4.79 
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ตารางที ่ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 

  ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

 

     ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1     

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 6 ข้อ - - 8 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1    5.00 

องค์ประกอบที่ 7     

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1  - - 7 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2  - - 5 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4  - - 6 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๗.๑๓ 

4 คะแนน 4.74 1.00 4.740 4.74 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7    4.94 
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องค์ประกอบที่ 9 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 6 ข้อ - - 7 4.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๙.๑๕ 

4.00 คะแนน 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้
สังกัด=4.800/จํานวนป ี=2ปี)=4.800 

4.80 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9    4.00 

องค์ประกอบที่ 97     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
๑.๑๗ 

4 ข้อ - - 5 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 97    5.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ    4.82 
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ตารางที ่ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตาม (สกอ.) 
องค์ประกอบคุณภาพ 

 

 

  ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี
 

 

     ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

(เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1     

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 6 ข้อ - - 8 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1    5.00 

องค์ประกอบที่ 7     

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1  - - 7 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2  - - 5 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4  - - 6 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7    5.00 

องค์ประกอบที่ 9     

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 6 ข้อ - - 7 4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9    4.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ    4.80 
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2.การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและทิศทางการพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

สํานักพิมพ์มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ เพื่อกําหนดทิศทางในการจัดทํา
แผนปฏฺิบัติราชการประจาํปี และการบริหารงานของสํานักฯ 

สํานักพิมพ์ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (Rolling  Plan) ทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

  

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

สํานักพิมพ์ ยงัขาดระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการปฏฺิบตัิงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติราชการของสํานักฯ 

สํานักพิมพ์จะต้องมีบุคลากรที่มคีวามรู้และทักษะเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักฯ 

 
วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

 - สํานักพิมพ์ มีการบริหารจัดการในสํานักฯ ที่เปน็ระบบ โดยใช้ที่ประชุมผูบ้ริหาร
สํานักฯ และทีป่ระชุมหัวหนา้หน่วย/ฝา่ย และที่ประชุมบุคลากรสํานักฯ เปน็การ
ดําเนินงานของสาํนักฯ บรรลุเปา้หมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ 
 - สํานักพิมพ์ มีการนําระบบบรหิารความเสี่ยงและระบบการจดัการความรู้มาใช้ใน
การบริหารจัดการของสํานักฯ  

 - สํานักพิมพ์ควรมีการนําระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการดําเนินงานในกระบวนการต่างๆ ให้มาก
ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

 - มหาวิทยาลยัได้กําหนดให้สํานักพิมพ์ เป้นหน่วยงานรูปแบบพิเศษแต่ยังขาดความ
ชัดเจนด้านนโยบายการจัดการของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ 
 - สํานักพิมพ์ยงัมีความเสี่ยงของการจัดพิมพ์ชุดวชิา Reprint อยู่ในระดับทีสู่ง 

 - มหาวิทยาลยัควรกําหนดทิศทางหรือมีระเบียบมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนสาํหรับหน่วยงานรปูแบบพิเศษ 
และควรดําเนนิการอย่างเปน็รูปธรรม 
 - สํานักพิมพ์ควรจัดทําแผนผลติหลักของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทัง้หมดและจัดทาํแผนสํารองงานพิมพ์
เร่งด่วน 

 
วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
สํานักพิมพ์มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

สํานักพิมพ์ควรตั้งเป้าหมายการประกันคุณภาพของสาํนักฯให้สงูขึ้นทุกปี และควรมีการ
เผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับของสํานักฯได้รับทราบ 

 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
- สํานักพิมพ์ ยงัไม่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมทุกภารกิจของสํานักฯ  
- สํานักพิมพ์ยงัขาดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบการประกนัคุณภาพ 
- สํานักพิมพ์ยงัไม่มีแนวปฏบิัติดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เปน็ของตนเอง 

- สํานักพิมพ์ ควรนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาใช้ในการดําเนนิงานของสํานักฯ 
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่สําคัญ  
- สํานักพิมพ์ควรจัดทํารายงานประจําปีของสํานักฯ 
- สํานักพิมพ์ควรพฒันาระบบการประกันคุณภาพของตนเองให้เป็นแนวปฏฺิบัติที่ดโีดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคณุภาพ 

 
วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม 
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องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์   

สํานักพิมพ์มบีุคลากรที่มีความสามารถดําเนนิงานได้ตามอัตลักษณ์ของสํานักฯได้อย่าง
มีคุณภาพ 

สํานักพิมพ์ควรจะมีการให้รางวลัหรือยกย่องสําหรับบุคลากรทีป่ฏิบัติงานได้สาํเร็จตามอัตลักษณ์ของ
สํานักฯ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ ์   

สํานักพิมพ์ยงัไม่มีการรวบรวมความรู้ของบุคลากรที่มีการปฏฺิบัตงิานได้สาํเร็จตามอัต
ลักษณ์เพื่อนํามาจดัทําเปน็แนวปฏิบัติที่ดี 

สํานักพิมพ์ควรจัดทําคู่มือหรือแนวทางปฏฺิบตัิงานที่ดีในเร่ืองการผลิตสื่อสิ่งพิมพท์ี่มีคุณภาพ 

 
วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวตักรรม 
 
 
 
 
. 
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ภาคผนวก 
 

- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์ 
- รายชื่อคณะทาํงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนักพมิพ์  

 
 
 

 
      รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักพิมพ์ 

     (ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ี 3130/2552) 
 

             1.   ผู้อํานวยการสาํนักพิมพ์          ประธานคณะทาํงาน 
        2.   รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์    กรรมการ 
        3.   หัวหน้าฝา่ยวิชาการ        กรรมการ   
       4.   หัวหน้าฝา่ยจัดพิมพ์        กรรมการ 
       5.   หัวหน้าฝา่ยเผยแพร่และจดัจําหน่าย      กรรมการ 
       6.   ผู้ทรงคุณวฒุิภายใน 
                  6.1) รองศาสตราจารย์สุภาวด ี ธีรธรรมากร   กรรมการ 
                   6.2) นายวรชาติ  อําไพ        กรรมการ   
       7.   เลขานุการสํานักพิมพ์       กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามคณะท างานประกันคุณภาพระดับส านัก ส านักพิมพ์ 
(ค าสั่งส านักพิมพ์ที่ 8/2553) 

 

        1. ผู้อํานวยการสาํนักพิมพ์      ที่ปรึกษา 
        2. รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ ์    ที่ปรึกษา 
       3. เลขานุการสํานักพิมพ์        ประธานคณะทาํงาน 
       4. หัวหน้าฝา่ยวิชาการ        ผู้ทํางาน 
       5. หัวหน้าฝา่ยจัดพิมพ์        ผู้ทํางาน 
       6. หัวหน้าฝา่ยเผยแพร่และจดัจาํหน่าย      ผู้ทํางาน 
       7. หัวหน้าหน่วยเลือกสรรหนังสอื      ผู้ทํางาน 
       8. หัวหน้าหน่วยเตรียมต้นฉบับ      ผู้ทํางาน 
       9. หัวหน้าหน่วยบรรณาธิการ      ผู้ทํางาน 
       10. หัวหน้าหน่วยวางแผนและประสานงานการพิมพ์  ผู้ทํางาน 
      11. หัวหน้าหน่วยผลิต       ผู้ทํางาน         
        12. หัวหน้าหน่วยเผยแพร่       ผู้ทํางานและเลขานุการ 
       13. หัวหน้างานบริหารทั่วไป     ผู้ทํางานและผูช้่วยเลขานุการ 
       14. นางสาวมณีรัตน์   ยิ่งยวด    ผู้ทํางานและผูช้่วยเลขานุการ 
 


