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ค าน า 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เพื่อรวบรวมข้อมูลการดําเนินการโดยจัดทําเป็นรายงาน 
ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2559 รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจของหน่วยงาน โดยนําผลการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  รายละเอียดการรายงานประเมินตนเองฉบับนี้ครอบคลุมองค์ประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยใช้รูปแบบ
การนําเสนอของศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับหน่วยงานสนบัสนนุเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีตัวบ่งชี้และข้อมูลการดําเนินงานในรายงานประกอบด้วย 7 ตัว
บ่งชี้  คือ 
         - ตัวบ่งชี้ที่ 1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน   (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
                    - ตัวบ่งชี้ที่ 2  กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน   (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
                    - ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
             - ตัวบ่งชี้ที่ 4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา   (กันยายน 2559 – สิงหาคม 2560) 
            - ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน   (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
           - ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
  - ตัวบ่งชี้ที่ 7  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  (กันยายน 2559 – สิงหาคม 2559)  
 

ในปีการศึกษา 2559  สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ได้ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามกรอบที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  

 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส) 
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สารบัญ 

 

                   หน้า 

ค าน า 

 ส่วนที่  1  ส่วนนํา :  โครงร่างองค์กร (OP)             1 

 ส่วนที่  2  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน                                                                                 15 

 ส่วนที่  3  การประเมินตนเอง                                                                                                                         17 

 ส่วนที่  4  สรุปผลการประเมิน             51 

ภาคผนวก                 59 

 -  รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์ 

 -  รายชื่อคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์ 

          -  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  

 

 



 

ส่วนที่ 1 

บทน า :  โครงร่างองค์กร 
 

P.1  ลักษณะองค์กร 

 สํานักพิมพ์ เป็นหน่วยงานระดับสํานักซึ่งเทียบเท่าคณะหรือสาขาวิชาได้จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักบรรณสารสนเทศและสํานักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 ในระยะแรกของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักพิมพ์เป็นเพียงหน่วยงานระดับฝ่าย มีชื่ อเรียกว่า “ฝ่ายการ

พิมพ์” สังกัดสํานักเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการจัดพิมพ์เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนเอกส ารต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยทั้งหมดทําให้ปริมาณงานทางด้านการพิมพ์มีจํานวนมาก มหาวิทยาลัยโดยกองพัสดุจึงได้ดําเนินการจ้างโรงพิมพ์จากส่วนราชการและภาคเอกชนเพ่ือจัดพิมพ์

งานดังกล่าว แต่การจ้างพิมพ์งานจากโรงพิมพ์ที่หลากหลายและหลายแห่งนั้น ทําให้ภารกิจของฝ่ายการพิมพ์เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องมีการติดต่อประสานงาน

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอยู่ตลอดเวลา จึงต้องเพ่ิมกระบวนการควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานด้านเทคนิคการพิมพ์เพ่ือให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพภายใต้

ต้นทุนที่จํากัด 

    นอกจากภารกิจทางด้านการพิมพ์ซึ่งมีจํานวนมากที่ต้องดําเนินการ ยังมีภารกิจด้านการคัดสรรตําราหรือเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่ามาจัดพิมพ์และ

เผยแพร่สู่สังคมให้กว้างขวางด้วย จากภารกิจและปริมาณงานที่กล่าวมามหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องยกฐานะฝ่ายการพิมพ์จากสํานักเทคโนโลยี

การศึกษาขึ้นมาเป็นสํานักพิมพ์ และได้จัดทําโครงการจัดตั้งสํานักพิมพ์เสนอทบวงมหาวิทยาลัย โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบให้จัดตั้งสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-     

ธรรมาธิราช ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสํานักบรรณสารสนเทศ และสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการพิมพ์แห่งชาติขึ้นใน พ .ศ. 2532 โดยเป็นโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันทางด้านเทคนิคและการพัฒนาอุตสาหกรรมแก่ประเทศในโลกที่ 3 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการไทย - เยอรมัน ครั้งที่ 13 ประจําปี 2532 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ณ จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันแบบให้เปล่า ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน อุปกรณ์เครื่องจักรด้านการพิมพ์และการพัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์ 
รวมทั้งการจัดหาผู้เชี่ยวชาญจาก GTZ (German Agency for Technical Co-operation) : Deutsche Gesellschaff for Technische Zusammenarbeit) 
ในส่วนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างอาคารที่ทําการ  การจัดหาบุคลากรประจําศูนย์ฝึกอบรมฯ การจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมแก่บุคลากรและ
การสนันสนุนงานเบื้องต้นในส่วนอื่นๆ   
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การดําเนินการระยะแรก มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการพิมพ์แห่งชาติ   จึงได้เริ่มดําเนินการตามโครงการตั้งแต่ 
พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และที่ประชุม  ผู้บริหารในการประชุมครั้งที่  19/2537 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อ 
“ศูนย์ฝึกอบรมการพิมพ์แห่งชาติ”  เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ” จึงได้ดําเนินการในชื่อ “ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ” ตั้งแต่นั้นมา 
โดยเน้นภารกิจหลัก เพ่ือพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศให้มีความรู้และทักษะด้านการพิมพ์ อันจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และขยาย
โอกาสในความสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่สําคัญและสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่  
8  (พ.ศ. 2540 - 2544) ที่เน้นพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของ “คน” เป็นสําคัญ อันจะมีผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

            ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพิมพ์ระดับช่างปฏิบัติการ  (2 ปี) ในปีการศึกษา 2537 และได้จัด
ฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านการพิมพ์ในหลักสูตรต่างๆ แก่บุคลากรทั่วไปต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ยังจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   รวมทั้งสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในวิชาด้านการพิมพ์ อีกทั้งยังได้
ร่วมมือกับสมาคมต่างๆ ทางการพิมพ์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในการจัดโครงการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้  และทักษะด้านการ
พิมพ์ในภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ  

   ตลอดเวลาที่ผ่านมาสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาทั้งด้านกายภาพและคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบัน ระดับทบวง ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี 

ปัจจุบันสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติไดม้ีการปรับปรุงระบบงานโดยนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการทํางาน เพ่ือให้งานเกิดความสะดวกรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1)  การบริการ    

  สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ให้บริการหลักๆ 3 ด้าน  คือ 

1. บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ 

2. บริการด้านการเผยแพร่และจําหน่ายสื่อการศึกษา 

3. บริการด้านการฝึกอบรมเก่ียวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆ 

 (2)    วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

 วิสัยทศัน์ :    

  เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาความรู้บุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ 

 พันธกิจ  :    

   1. พัฒนาระบบผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพ สอดรับกับการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 

   2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจําหน่ายสื่อการศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย 

   4. เป็นศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนและยกระดับคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

   5. เป็นสถานที่ฝึกภาคปฎิบัติทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์อ่ืนๆ 

   6. สามารถหารายได้ตามหลักการพ่ึงพาตนเองของมหาวิทยาลัย 

 ค่านิยม  : 

    ค่านิยมหลัก (Core Value)  

  1.  การใส่ใจลูกค้า                               3.  คุณภาพ 

  2.  การทํางานเป็นทีม                          4.  มาตรฐาน  
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(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ตารางสรุปจ านวนบุคลากร ส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  

ประเภท จ านวนรวมบุคลากรทั้งสิ้น จ านวนบุคลากรส านักพิมพ์ จ านวนบุคลากรศูนย์ฝึก   

ข้าราชการ 55 54 1   

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 19 19 0   

ลูกจ้างประจํางบแผ่นดิน 2 2 0   

ลูกจ้างประจําลักษณะพิเศษ 74 70 4   

ลูกจ้างประจําเงินรายได้  44 40 4   

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 23 22 1   

รวม  217 208 10   
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(4)  กฎ   ระเบียบ  ข้อบังคับ 

 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ด้านการพัสดุ  บัญชี และงานบุคคล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 

 

 

ขรก., 55

พนง.มหาวทิยาลยั , 19

ลจ.ประจ างบแผน่ดนิ, 2

ลจ.ประจ าลกัษณะพเิศษ, 74

ลจ.ประจ าเงนิรายได ้ , 44

ลจ.ชัว่คราวรายเดอืน, 23

จ ำนวนบุคลำกรส ำนักพิมพ์ แยกตำมประเภท

ขรก. พนง.มหาวิทยาลัย ลจ.ประจ างบแผ่นดิน ลจ.ประจ าลักษณะพิเศษ ลจ.ประจ าเงินรายได้ ลจ.ชั่วคราวรายเดือน



คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านัก คณะกรรมการบริหารส านักพิมพ์ รองผู้อ านวยการส านักพิมพ์ 
          

 

ส านักงานเลขานุการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 

ฝ่ายจัดพิมพ์ 
 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
 

ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ ์ศรีสุขใส 

 

-  งานอํานวยการ 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานบัญชีและการเงิน 
-  งานพัสดุ 
 

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ 
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ข.  ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร 

 

 

  

 

 
 

 
    

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

(1) 8 
 

                   

 

 

-  หน่วยเผยแพร ่

-  หน่วยจัดจําหน่าย 

-  หน่วยบัญชีและการเงิน 

 

-  หน่วยวางแผนและประสานงานการผลิต 

-  หน่วยพิสูจน์อักษร 

-  หน่วยจัดหน้าชุดวิชา** 

-  หน่วยศิลปะ 

-  หน่วยฟิล์มและวางรูปแบบ 

-  หน่วยผลิต 

-  หน่วยทําสิ่งพิมพ์สําเรจ็** 

-  หน่วยพิมพ์ระบบดิจติอล** 

-  หน่วยอาคารสถานท่ี 

-  หน่วยเลือกสรรหนังสือ 

-  หน่วยเตรียมต้นฉบับ 

-  หน่วยบรรณาธิการ 

-  หน่วยพิมพ์ซ้ําสื่อสิ่งพิมพ์** 

 

-  สํานักงานเลขานุการ 

-  ฝ่ายจัดการฝึกอบรม 

-  ฝ่ายเทคโนโลยีการพิมพ ์
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                      ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยกําหนดให้สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ รวมการบริหารจัดการและงบประมาณของทั้งสอง

หน่วยงานไว้ด้วยกัน โครงสร้างการบริหารงานของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ฯ คือ สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดพิมพ์ 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน

อย่างต่อเนื่อง มีการจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ขยายเพ่ิมขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้  

สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดียิ่งขึ้น สําหรับบทบาทหน้าที่การดําเนินงานของแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย 

                      1) ส ำนักงำนเลขำนุกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารและงานอํานวยการทั่วไปของสํานัก โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบุคคล งาน

บัญชี งานการเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการยานพาหนะ งานพิมพ์หนังสือราชการ งานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ

สํานัก งานจัดทําแผนงบประมาณและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก งานประกันคุณภาพของสํานัก งานควบคุมและบริหารความเสี่ยง และงานก ารจัดการ

ความรู้ของสํานัก ตลอดจนประสานงาน อํานวยความสะดวกแก่บุคลากร และสนับสนุนการดําเนินการของฝ่ายต่างๆ ในสังกัดสํานักพิมพ์ ง านประสานงานกับบุคคลและ

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนภาระงานของสํานักพิมพ์ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                    2) ฝ่ำยวิชำกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเตรียมต้นฉบับชุดวิชา รวมทั้งให้บริการงานพิมพ์ร่างต้นฉบับแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งาน

บรรณาธิการรูปเล่มเอกสารการสอน งานพิสูจน์อักษรชุดวิชา โดยประสานกับบรรณาธิการชุดวิชาของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและปรับปรุงเอกสารการส อนพร้อมทั้ง

ประสานกับฝ่ายจัดพิมพ์ในการดําเนินการจัดภาพประกอบและจัดหน้าอาร์ตเวิร์กเอกสารการสอนเพ่ือให้เป็นสื่อการสอนทางไกลที่มีคุณภาพ ตลอดจนรับผิดชอบงานพิมพ์ซ้ํา

เอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระ แนวการศึกษา เอกสารโสตทัศน์ งานเลือกสรรผลงานทางวิชาการที่หายากและมีคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ และ

นํามาจัดพิมพ์เผยแพร่ไว้เป็นบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและสังคมทั่วไป 

                     3) ฝ่ำยจัดพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานวางแผนประสานงานการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของงานมหาวิทยาลัย งานวางแผนวัสดุทางการ

พิมพ์ ได้แก่ กระดาษและวัสดุอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการผลิตและทําสิ่งพิมพ์ งานกําหนดรายละเอียดของจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ ใบสั่งพิมพ์งาน งานกําหนดเครื่องพิมพ์ ลําดับงานและ

กําหนดเสร็จของงานพิมพ์ที่ดําเนินการจัดพิมพ์ของหน่วยต่างๆ ประสานงานจัดจ้างพิมพ์ภายนอก ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน การประเมินราค า การดําเนินการ

จัดพิมพ์ ตั้งแต่การรับต้นฉบับ การออกแบบ การพิสูจน์อักษร การทําอาร์ตเวิร์ก การทําฟิล์มและวางรูปแบบ การประสานงานกับเจ้าของงาน ผู้เขียน บรรณาธิ การ และ   

การบริการจัดเก็บและค้นฟิล์ม  หนังสือตัวอย่างและอาร์ตเวิร์ก เพ่ือจัดพิมพ์และจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-book)  การเตรียมแม่พิมพ์  งานคํานวณกระดาษและสั่งตัด 
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     กระดาษป้อนเครื่องพิมพ์ การผสมหมึกเพ่ือให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการอย่างสม่ําเสมอ งานพิมพ์ออฟเซตทั้งป้อนแผนและป้อนม้วน การพิมพ์ระบบดิจิตอลทั้งระบบ

เลเซอร์และปรุไข งานตัดเจียนกระดาษก่อนขึ้นแท่น งานพับ งานเก็บเล่ม งานอัดตัดตามแม่แบบ งานเดินรอยร้อน การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ การควบคุมการใช้วัสดุ การ

ตัดเจียนรูปเล่ม งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานจัดส่งสิ่งพิมพ์สําเร็จแก่เจ้าของที่สั่งพิมพ์ 

                        4) ฝ่ำยเผยแพร่และจัดจ ำหน่ำย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดจําหน่ายวัสดุการศึกษา สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เอกสารการสอน 

และแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนระดับปริญญาตรี ประมวลสาระ แนวการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารทา งวิชาการต่างๆ ที่

มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น ได้แก่ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารบัณฑิตศึกษา หนังสือโครงการส่งเสริมการแต่งตํารา  หนังสือหายากในโครงการเลือกสรรหนังสือ หนังสือ

โครงการสุโขทัยศึกษา หนังสือในโครงการกิตติเมธี หนังสือและสื่อการศึกษารับฝากขายซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย สื่อเสริมประกอบ

การศึกษา ได้แก่ CD VCD MP3 CDM (CD Multimedia) DVD รวมถึงสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

                      5)* ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรพิมพ์แห่งชำติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม ประสานงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดทําแผนปฏิบัติงานการ

ฝึกอบรม พัฒนาระบบการฝึกอบรม/รูปแบบ/เทคนิควิธีการ วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเป็นไปได้ในการฝึกอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นไปตาม

แผนงานที่กําหนด ประสานงานวิทยากร อาคาร สถานที่ การวิเคราะห์และประเมินผลการฝึกอบรม ดําเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ วิเคราะห์

เนื้อหาและพัฒนาหลักสูตรการสอน กําหนดแผนการสอน จัดทําตารางการฝึกอบรม กําหนดขั้นตอนการฝึกอบรม ผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม ควบคุมดูแ ลให้การ

ฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 รายช่ือผู้บริหาร 
 

                   ในปีการศึกษา 2559  ผู้บริหารส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ประกอบด้วย 

ชื่อต าแหน่ง ชื่อ - สกุล 

ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ – รักษาการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 

รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ - 

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมแทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ - รักษาการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส 

เลขานุการสํานักพิมพ์  นางชัชนา         ดวงจินดา 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางปิยะพร       สัตยาภรณ์ 

หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์ นายปิยทัสน์       สังขมาลัย 

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย  นางรัตนา          ช้างเยาว ์

เลขานุการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ - รักษาการในตําแหน่ง นางสาวเพ็ญนภา      พูลทรัพย์ 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการพิมพ์ – รักษาการในตําแหน่ง นายวันชัย          ใจสุภาพ 

หัวหน้าฝ่ายจัดการฝึกอบรม – รักษาการในตําแหน่ง นายวันชัย          ใจสุภาพ 
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(2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้รับบริการ  :       

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

3. นักศึกษา 

4. บุคคลภายนอกท่ัวไป/หรือประชาชนทั่วไป 

            ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :    

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

3. นักศึกษา 

4. บุคคลภายนอกท่ัวไป/หรือประชาชนทั่วไป 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ    

 ผู้ส่งมอบ  : 

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่งมอบคําขอรับบริการ  

2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่งมอบคําขอรับบริการ  

3. สาขาวิชาส่งมอบคําขอรับบริการการผลิตเอกสารการสอนชุดวิชา  

4. นักศึกษาส่งมอบส่งมอบคําขอรับบริการ 

5. บุคคลภายนอกท่ัวไป/หรือประชาชนทั่วไปส่งมอบคําขอรับบริการ 
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 คู่ความร่วมมือ  : 

1. เครือข่ายโรงพิมพ์ จัดพิมพ์เอกสารการสอน สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย  

2. เครือข่ายร้านค้าตัวแทนจําหน่ายวัสดุการศึกษา  
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P.2   สภาวการณ์ขององค์กร 

  สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการแบบหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา รวมถึงสิ่งพิมพ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรม

หลักสูตรทางการพิมพ์ จัดจําหน่ายเอกสารการสอนชุดวิชาและของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากจํานวนยอดนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่มห าวิทยาลัย

ประมาณการ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้สือสิ่ง

พิมพ์ สํานักพิมพ์จึงต้องปรับลดปริมาณการพิมพ์เอกสารการสอนชุดวิชา ส่งผลให้รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรม

เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติมีความพร้อมด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีทักษะและเชี่ยวชาญ เครื่องจักร อุปกรณ์ทันสมัย มีระบบ สารสนเทศในการบริหาร

จัดการที่ดีจึงทําให้มีศักยภาพในการสร้างการตลาดกับลูกค้าภายนอกเพ่ือสร้งรายได้เพ่ิมให้แก่หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงาน

ภายนอกในการให้บริการด้านการพิมพ์เอกสารลับ  

 

ก.  สภาพด้านการแข่งขัน 

(1) ล ำดับในกำรแข่งขัน  

          ปัจจุบันองค์กรการศึกษามีการแข่งขันทางการตลาดสูงและจํานวนนักศึกษาลดลง  จึงเป็นประเด็นสําคัญที่สํานักพิมพ์ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดพิมพ์เอกสาร

การสอนชุดวิชา และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ต้องปรับการดําเนินงาน โดยต้องดําเนินการด้านการตลาดในการหากลุ่มลูกค้า

ภายนอกเพ่ือสร้างรายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น  หากเปรียบเทียบกับโรงพิมพ์ภาครัฐอื่น ๆ แล้ว สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

เครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ประสิทธิภาพ เทคโนโลยี รวมทั้งความพร้อมในการให้บริการ  

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

                   มหาวิทยาลัยควรปรับแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดจากนักศึกษาลดลง ส่วนสํานักพิมพ์ควรปรับปรุงคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์  รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้

สูงขึ้น  และหาวิธีการลดค่าใช้จ่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองลูกค้าให้หลากหลายกว้างขวางมากข้ึน  เพิ่มการตลาดภายนอก รวมทั้งการ

สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการเป็นหน่วยรับรองสมรรถนะทางด้านวิชาชีพทางด้านการพิมพ์ การให้บริการจัดฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ ในหลักสูตร 

In-house Training 
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(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1. บุคลากรสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรดําเนินการพัฒนาความรู้ทักษะความเชียวชาญของบุคลากรให้ตรงตามความรับผิดชอบ โดย

จัดกระบวนการแลกเปลี่ยรเรียนรู้ จัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  เสริมสร้างสมรรถนะของบบุคลากร  

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการผลิตและการบริการ โดยพัฒนาช่องทางการให้บริการเพ่ิมขึ้น  

3. เครื่องจักรอุปกรณ์ทางการพิมพ์ที่ทันสมัย แต่ต้องส่งบุคลากรไปพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบการให้บริการใหม่  

 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

1. บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับการพัฒนา 

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการให้ทุนพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

3. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการผลิต และการบริการ  

4. มหาวิทยาลัยมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  

5. สํานักพิมพ์สามารถให้บริการงานพิมพ์โดยใช้เวลาที่สั้น สามารุส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามกําหนดทันเวลา  

6. สํานักพิมพ์สามารถให้บริการงานพิมพ์ที่มีคุณภาพตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

7. เป็นโรงพิมพ์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ของรัฐที่ได้รับการยอมรับมีความน่าเชื่อถือ  
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

                     แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติเกิดข้ึนจากการนําผลการประเมินรายบุคคลตาม

ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ผลการประเมินหน่วยงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นฐานคิดในการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานในรอบปีถัดไป ทําการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์กลยุทธ์ กําหนดเป้าหมายถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติ และมีการทบทวนตรวจสอบ

เป็นรายเดือน ในวาระการประชุมของที่ประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ โดยดําเนินการปรับปรุงผลการดําเนินงานตาม

กระบวนการ PDCA เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

   P  Plan      วางแผนเพื่อการพัฒนา 

D  Do       ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 

C  Check    ติดตาม ตรวจสอบ 

A   Act       แก้ไข พัฒนา ถอดบทเรียน  

การดําเนินการดังกล่าว เป็นการจัดทําควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้และทักษะในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

และส่งเสริมให้พร้อมองค์ความรู้จากการปฏิบัติประจําเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี        
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ส่วนที่ 2 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน 
 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ/กิจรรมเพื่อการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ/ผลการ

ด าเนินงาน 
รายการเอกสารอ้างอิง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน    

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
การจั ดทํ าแผน ยุ ท ธศ าสต ร์ ขอ ง

สํานักพิมพ์ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ รวมทั้งการ
วิเคราะห์  SWOT ควรให้ stakeholder ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทํา ซึ่งในระยะแรกอาจจะมา
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก่อน เพื่อจะ
ได้เห็นมุมมองและคําแนะนําที่หลากหลายมิติ
ม ากขึ้ น  แ ล ะ ได้ รั บ ค ว าม ร่ วม มื อ ใน ก าร
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
 

 
  จัดประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วยท้ังของ

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมฯรวมทั้งเชิญ 
stakeholder ร่วมพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร์
สํานักพิมพ์ โดยมอบหมายสํานักงานเลขานุการ
รับผิดชอบ 
 
 
       ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขานุการ รับผดิชอบ 

 
     เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2556 – 2560) สิ้นสุดในปี 2560 และมหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่างการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565) สํานักพิมพ์จึงจะจัดให้มีการ
ประชุมผู้บ ริห ารและหั วหน้ าฝ่ าย/หน่ วย ของ
สํ านั กพิ มพ์ และศูนย์ ฝึ กอบรมฯ  รวมทั้ ง เชิญ 
stakeholder ได้แก่สํานักบริการการศึกษา สํานัก
ทะเบียนและวัดผล เป็นต้น มาร่วมพิจารณาจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ในเดือน พฤศจิกายน 
2560  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน 

โครงการ/กิจรรมเพื่อการพัฒนา 
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ/ผลการ

ด าเนินงาน 
รายการเอกสารอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน    

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
       ควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงหากประเด็นใดไม่ใช่ความเสี่ยงของ
ห น่ วย งาน ค วรถ่ าย โอน ให้ ห น่ วย งาน ที่
รับผิดชอบโดยตรงรับไปปฏิบัติ 

 
จัดประชุมประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานและ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  โดย
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ 
 
          ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขานุการ สาํนักพิมพ์  

 

        
   คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ

ประชุมพิจารณาประเด็นความเสี่ยงแล้วให้นํา
ความเสี่ยงที่สํานักพิมพ์ควบคุมได้มากําหนด
มาตรการและกิจกรรม โดยถ่ายโอนความเสี่ยงให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการ /
คณ ะทํ างานบริห ารความ เสี่ ย งฯ
สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อ 18  มกราคม  2560  
(เสนอเป็นแฟ้ม)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน    

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
1. ควรจัดตั้งอนุกรรมการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 
 
 
 
2. ควรกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสําคญัใน
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและนําผล
การประเมินมาพัฒนา 
 

 

-  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
เพื่อสํานักฯ จะได้พิจารณากําหนดผู้รับผิดชอบรายตัว
บ่งช้ี โดยมอบหมายสํานักงานเลขานุการรับผิดชอบ 
 
 

- จัดให้บุคลากรได้รับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /
ศึกษาดูงานด้านการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก
เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพงาน  โดยมอบหมายสํานักงาน
เลขานุการรับผดิชอบ 
          ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานเลขานุการ สาํนักพิมพ ์

        
- สํานักพิมพจ์ัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ และกําหนดผูร้ับผิดชอบรายตัวบ่งช้ี 
เพื่อให้การดําเนินงานประกันคณุภาพบรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

- สํานักพิมพจ์ัดประชุมบุคลากรเพื่อปฐมนิเทศ
ก่อนปฏิบัติงานการจดัพิมพ์ข้อสอบของ
มหาวิทยาลยัทุกเพ่ือให้การปฏิบตังิานจัดพิมพ์
ข้อสอบมีคุณภาพ ลดความผิดพลาดและความ
สูญเสียซึ่งถือเป็นการดําเนินงานประกันคณุภาพ
ให้บรรลตุามเป้าหมาย 

      

- รายงานการประชุมคณะทํางาน 
ประกันคณุภาพฯ สํานักพิมพ ์ครั้งท่ี 
1/2560 เมื่อ 16  มิถุนายน  2560 
(เสนอเป็นแฟ้ม)  
 

- รายงานการประชุมบุคลากรเพื่อ
ปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติงานการจัดพมิพ์
ข้อสอบของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เสนอเปน็
แฟ้ม)  
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ส่วนที่ 3  

การประเมินตนเอง 

 

 

  การประเมินตนเองของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเอง ครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตาม 

ปีการศึกษา 2559 (กันยายน 2559 – สิงหาคม 2560) และขอ้มูลด้านการบริหารจัดการใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นหลัก  
 

  ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ประจําปีการศึกษา 2560  มีดังนี ้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1   ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ 

หรือดําเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจ

หน้าที่การจัดตั้งหน่วยงานและ/หรือตามที่

หน่วยงานกําหนดอย่างครบถ้วน มีการ

ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

 ผู้บริหารและท่ีประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดในด้านต่างๆ  ดังนี้  

1. ด้านแผนงาน 
           วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการแผนงาน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานักพิมพ์และ
ศูนยฝ์ึกอบรมฯ ตามท่ีกําหนด รวมทั้งติดตามเร่งรัดการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจนประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน 

สพ 1 - 1(1) คําสั่งแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ รอง
ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ และข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการ
ดําเนินงานของสํานักพิมพ์และสถาบัน พ.ศ.2551 
สพ 1 - 1(2) แผนยุทธศาสตร์ สํานักพิมพ์และศูนย์
ฝึกอบรมฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) 
สพ 1 - 1(3) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
2560 (เสนอเป็นแฟ้ม) 
สพ 1 - 1(4) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์และ
ศูนย์ฝึกอบรมฯ (เสนอเป็นแฟ้ม) 
 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์ฉบับทบทวน.xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์ฉบับทบทวน.xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

     2. ด้านบริหารงาน 
        กําหนดกลยุทธ์ระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน มอบหมาย กํากับ

ดูแล ติดตามให้คําแนะนํา วินิจฉัยสั่งการปรัปบรุงแก้ไขเรื่องต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการ

พิมพ์แห่งชาติ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็น 

ข้อเสนอแนะในที่ประชุมกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับ

แต่งตั้ง  

    3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
        ให้คําปรึกษาแนะนําการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
       วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบ

การใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ที่สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์

แห่งชาติกําหนดไว้ 

สพ 1 - 1(5) KPI บุคลากรสํานักพิมพ์ปี 2560  

สพ 1 - 1(6) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2560 (เสนอเป็นแฟ้ม) 

 

 

file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. ผู้บริหารหน่วยงานได้ปฏิบัติตนเป็น

ตัวอย่างเพ่ือแสดงออกถึงความ

มุ่งม่ันต่อค่านิยมของหน่วยงานหรือ

ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดขึ้น 

ผู้บริหารสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเพื่อ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักพิมพ์ได้นํามา
ปฏบิัติตาม  คือ   
1. Synergy มุ่งประโยชน์ต่อองค์กร  ทํางานเป็นทีม  การให้ความสําคัญกับ
เพื่อนร่วมงาน  โดยผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ฯ ให้มีการจัดประชุมบุคลากรใน
การมีส่วนรวมในการทําแผนยุทธศาสตร์  และใช้ท่ีประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วย
และที่ประชุมผู้บริหารในการบริหารงานของสํานักพิมพ์และศนูย์ฝึกอบรมฯ 
2.  Transparency ใฝ่คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ทํางานด้วยข้อเท็จจริง 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สํานักพิมพ์ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์แต่ละปี และได้ดําเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด  ในด้าน
บุคลากรสํานักพิมพ์มีท่ีประชุมผุ้บริหารพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกอบการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 
3. Originality นําสิ่งใหม่ การมุ่งเน้นอนาคต  การจัดการเพื่อนวัตกรรม การ
นําอย่างมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสํานักพิมพ์มีการวิเคราะห์ภารกจิและนําระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงย่ิงขึ้น  
4. Ubiquitous Learning เรียนรู้ได้ทุกทีทุกเวลา  มุ่งเน้นผู้รับบริการ เรียนรู้
ตลอดชีวิต มีมุมมองงานอย่างเป็นระบบ ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์มุ่งเน้น
ผู้รับบริการโดยได้นําระบบการจัดการร้านหนังสือ และการสัง่ซื้อวัสดุ
การศึกษาทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้า และ
จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นทางเลือกแก่
นักศึกษา 

สพ 1 - 2(1) ค่านิยมสํานักพิมพ์ – พฤติกรรมบ่งชี้  

สพ 1 - 2(2) รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วย

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ (เสนอเป็นแฟ้ม) 

สพ 1 - 2(3) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์

และศูนย์ฝึกอบรมฯ (เสนอเป็นแฟ้ม) 

สพ 1 - 2(4) สั่งซื้อออนไลน์   

http://www.stoubook.com/ 

สพ 1-2(5) http://ebook.stou.ac.th/ 

 

file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
สพ%201%20-%202(4)%20สั่งซื้อออนไลน์%20%20http:/www.stou
http://www.stoubook.com/
http://ebook.stou.ac.th/
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3. ผู้บริหารหน่วยงานมีช่องทางในการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายใน

และภายนอกหน่วยงาน และสื่อสาร

แผนปฏิบัติราชการประจําปีและผลการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน

หน่วยงาน 

ผู้บริหารสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ มีช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชิญบุคลากรจากสํานัก
บริการการศึกษามาร่วมประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในเพื่อกําหนดมาตรการร่วมกันในการลดความเสี่ยงเรื่อง การ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด และประเมินความพึง
พอใจในการบริการ พร้อมข้อเสนอแนะ  ทั้งนี้ สํานักพิมพ์และศูนย์
ฝึกอบรมฯ ได้นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่ดียิ่งขึ้น และแจ้งแผนปฏิบัติราชการประจําปีและผลการ
ปฏิบัติราชการผ่านหัวหน้าฝ่าย/หน่วย ไปยังบุคลากร รวมทั้งปิด
ประกาศสถิติรายรับให้บุคลากรทราบ  

สพ 1-3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ/

คณะทํางานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

บริหารความเสี่ยง 

สพ 1 - 3(2) ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้รับบริการ  

สพ 1-3(3) บันทึกส่งแผนปฏิบัติราชการและ

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของสํานักพิมพ์และศูนย์

ฝึกอบรมฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เสนอ

เป็นแฟ้ม)  

สพ 1-3(4) บอร์ดประชาสัมพันธ์สถิติรายรับปี 2556 - 

2560 

4. ผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานด้วยหลัก 

   ธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ     

   ที่แสดงผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ  บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ดังนี้  
    1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
             มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานภายในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ และต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบ e-
Performance           

สพ 1 - 4(1) รายงานผลการประเมินการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน 
มสธ. ประจําปีการศึกษา  2559 
สพ 1 - 4(2) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์
และศูนย์ฝึกอบรมฯ (เสนอเป็นแฟ้ม) 
สพ 1 - 4(3) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจําปีการศึกษา 2559 (เสนอเป็นแฟ้ม) 

file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
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สพ%201%20-%205(1)%20รายงานผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน%20มสธ.%20ประจำปี%202559%20http:/prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.aspx?Dept_ID=9&Year=2559
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
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  2. หลักประสิทธิภาพ (Effiviency) 
           มีการบริหารราชการโดยยึดหลักการรวมหลักการ
ประสานภารกิจ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มีการจัดทํารายงานทางการเงินของสํานักฯ มีการกําหนดตัวชี้วัด
ที่เป็นเชิงค่าใช้จ่าย/ต้นทุนเพ่ือให้การบริหารงานกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
          มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักฯ เพื่อ
สร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน
ได้รับหรือผู้รับบริการ  
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
         มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง มี
การจัดทํารายงานทางการเงินของสํานักฯ ตามที่ได้รับ
งบประมาณประจําปี มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองเพ่ือรับ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มีการรายงานผลการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ มีการรายงานผลการ
จัดการความรู้ของสํานักฯ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามหลักภาระ
รับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย 

สพ 1 - 4(4) รายงานการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2560 (เสนอเป็นแฟ้ม) 
สพ 1 - 4(5)  คํารับรองการปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560 (เสนอเป็นแฟ้ม)  
สพ 1 - 4(6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
ปี 2560 ในระบบ e-performance (เสนอแฟ้ม)  
สพ 1 - 4(7) รายงานผลการจัดการความรู้ของ
สํานักพิมพ์ฯ ปี 2560  

 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
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   5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

         มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ให้แก่บุคลากรภายในและและ
ภายนอกหน่วยงานผ่านทาง http://www.stou.ac.th และการปิด
ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น เปิดเผยแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักพิมพ์ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
สํานักพิมพ์ คํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง มีการเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกหน่วยงานให้ได้รับทราบโดยการทําเป็นประกาศ 
และเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้ 
  6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
               มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
เรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
               - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักฯ 
              - มีการจัดประชุมบุคลากรของสํานักฯ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่างๆ ของสํานักฯ 
  7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
           มีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายในสํานักพิมพ์ดําเนินการ
และมีอํานาจตัดสินใจ เช่น การรับงานพิมพ์ของฝ่ายจัดพิมพ์ การ
อนุมัติการลาให้เลขานุการสํานักฯ เป็นต้น 
 

 

 

http://www.stou.ac.th/
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   8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

           มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศอย่างเคร่งครัดและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
  9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
           มีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกสถานะของบุคคล
หรือหน่วยงาน 
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus  Oriented) 
           มีการจัดประชุมหน่วยงาน/คณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือหาข้อยุติ ใน
เรื่องท่ีเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือในเรื่องที่ผู้บริหารเห็นว่า ควร
หาฉันทามติจากบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาในการปฏิบัติงานพิมพ์ข้อสอบ 
การคัดเลือกตัวแทนหน่วยงาน การเสนอชื่อผู้บริหารหน่วยงาน เป็นต้น   

 

5. มีการนําผลการประเมิน ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไปปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย/หน่วยนํา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี 2558 ไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และนําผลการประเมินความไม่พึงพอใจในการบริการตามภารกิจหน่วย
บรรณาธิการไปปรับปรุง 

สพ 1 - 5(1) รายงานการประชุมหัวหน้า
ฝ่าย/หน่วยสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2560 วาระที่ 3.3  
สพ 1-5(2) โครงการปรับปรุงความไม่พึง
พอใจในการบริการตามภารกิจหน่วย
บรรณาธิการ  
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 4 ข้อ  
 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่

ครบที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการวิเคราะห์/
ทบทวน SWOT ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ภายในและภายนอกหน่วยงาน ผลการ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์และ/หรือผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งกําหนดตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต (Output) และ/หรือผลลัพธ์ (Outcome) และค่า
เป้าหมาย และได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่
กํากับดูแล 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ได้
จัดประชุมระดมสมองบุคลากรพิจารณากําหนดแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2556-2560) โดยวิเคราะห์ทบทวน SWOT เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งกําหนด
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายโดยได้รับความเห็นชอบจากรอง
อธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษาแล้ว และแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ 
ได้จัดประชุมบุคลากรสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯเพ่ือ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ 

สพ 2 - 1(1) ขอส่งแผนยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์และ

ศูนย์ฝึกอบรมฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ฉบับ

ทบทวน (เสนอเป็นแฟ้ม) 

สพ 2 - 1(2) บันทึก ที่ศธ 2500.07(01)/-         

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เชิญประชุมบุคลากร 

เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2558 

สพ 2-1(3) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์

และศูนย์ฝึกอบรม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 14

ตุลาคม 2559  

file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
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 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

โดยปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ 

เพ่ือใช้ร่วมกัน และในการประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์และ 

ศูนย์ฝึกฯ ครั้งที ่9/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้ม ี 

การประชุมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ระยะ 5 ปี (ปี 2556 – 2560) ประจําปี 2559  และมีมติให้

ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ประจําปี

งบประมาณ 2560 เรื่องรายรับเพิ่มขึ้น มีผลการดําเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย  
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2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 

โดยกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และถ่ายทอด

แผนปฏิบัติราชการประจําปีสู่การปฏิบัติระดับฝ่าย/

งานหรือระดับบุคลากร 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ มีกระบวนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2556-2560) เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560   

และถ่ายทอดสู่ระดับฝ่าย หน่วย เพื่อแจ้งบุคลากรในสังกัด   

โดยมีบันทึกแจ้งหัวหน้าฝ่ายส่งแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี    

เพ่ือใช้ในการบริหารงานและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

       มีบันทึกแจ้งถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ให้หัวหน้าฝ่าย/หน่วย รับผิดชอบ

ดําเนินการต่อไป และมีบันทึกแจ้งการจัดทําคํารับรองการ 

ปฏิบัติราชการรายบุคคลระดับหัวหน้าหน่วย ปี 2560   

สพ 2 - 2(1) บันทึกแจ้งหัวหน้าฝ่ายเรื่องขอส่งแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบับ

ทบทวน) (เสนอเป็นแฟ้ม)   

สพ 2 - 2(2) แผนยุทธศาสตร์ สํานักพิมพ์และศูนย์

ฝึกอบรมฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) (เสนอเป็น

แฟ้ม) 

สพ 2 - 2(3) แผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ 2560 (เสนอเป็นแฟ้ม) 

สพ 2 - 2(4) บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ 3 มิติ (AE) 

(เสนอเป็นแฟ้ม)  

สพ 2 - 2(5) บันทึกการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการรายบุคคลระดับหัวหน้าหน่วย ปี 2560 

(เสนอเป็นแฟ้ม)  

 

 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ประชุมบุคลากร%20สพ.%20และศูนย์ฝึกฯ%2018%20ก.พ.58.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/ประชุมบุคลากร%20สพ.%20และศูนย์ฝึกฯ%2018%20ก.พ.58.pdf
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
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3. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี (ในข้อ 2) อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและ/หรือ

ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรม

ฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2560 รอบ 6 , 9 

และ 12 เดือน ผ่านระบบ e-Performance , ระบบ 3 มิติ 

(AE) และรายงานผลด้วยวาจาต่ออธิการบดีและรองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพย์สิน รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และ

รอบ 12 เดือน กําหนดในวันที่ 18 ตุลาคม 2560   

สพ 2 - 3(1) รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ปี 2560 

http://prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirma

tive.aspx?Dept_ID=9&Year=2560 

สพ 2 - 3(2) รายงานการปฏิบัติราชการประจําปี 

2560 (เสนอเป็นแฟ้ม) 

 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน

เพ่ือพิจารณา 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้มีการประเมินแผน

ยุทธศาสตร์ของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2556-2560) ประจําปีงบประมาณ 2560  และรายงาน

ผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์และศูนย์

ฝึกอบรมฯ ในวันที่ 9 ตุลาคม  2560 

สพ 2-4(1) บันทึกรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ประจําปี 

2560(เสนอเป็นแฟ้ม)  

 

 

 

 

 

สพ%202%20-%203(1)%20รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ%20ปี%202560%20http:/prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.aspx?Dept_ID=9&Year=2560
สพ%202%20-%203(1)%20รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ%20ปี%202560%20http:/prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.aspx?Dept_ID=9&Year=2560
สพ%202%20-%203(1)%20รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ%20ปี%202560%20http:/prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.aspx?Dept_ID=9&Year=2560
สพ%202%20-%203(1)%20รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ%20ปี%202560%20http:/prpl.stou.ac.th/ePerformanceV1/Affirmative.aspx?Dept_ID=9&Year=2560
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
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5. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมผู้บริหาร

หน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน

ระหว่างปี และ/หรือการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปีในปีถัดไป 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้นําผลการพิจารณาข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์และศูนย์

ฝึกอบรมฯ และที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วยสํานักพิมพ์และศูนย์

ฝึกอบรมฯ ในการประชุมปีงบประมาณ 2560 ไปพิจารณา

ปรับปรุงการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจํา  

ปี 2561 

สพ 2 - 5(1) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์

และศูนย์ฝึกอบรมฯ และรายงานการประชุมหัวหน้า

ฝ่าย/หน่วยสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ (เสนอเป็น

แฟ้ม)  

สพ 2 - 5(2) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 

2561 (เสนอเป็นแฟ้ม) 

6. มีการคาดการณ์ผลการดําเนินการ (Performance 

Projections) ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการที่สําคัญ

ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบกับ

หน่วยงานในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ยังไม่ได้นําผลการดําเนินการ

เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่เทียบเคียงกันได้  

  

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 5 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ 

หรือดําเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

3 ข้อ  

มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

5 ข้อ  
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานอย่างน้อย 1 พันธกิจ 

          ในการประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์
แห่งชาติ ครั้งที่ พิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2560 ได้กําหนดประเด็น
ความรู้และกลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตสิ่งพิมพ์” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะเรื่องขั้นตอนและวิธีการบันทึกข้อมูล
การปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศฯและจัดทําคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ
2556-2560) ของมหาวิทยาลัยคือ 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมุ่ง

ผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 9 น ำไอซีทีมำใช้ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยในทุกพันธกิจ – I –  

(ICT – Driven  University)  

เป้ำประสงค์ที่ 9.1  มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีมำตรฐำนและทันสมัย 

ส ำหรับใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลที่ต้อง

ทันสมัยหลำกหลำย  ผู้เรียนสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมอัธยำศัย สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ  คือ 

  พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบสิ่งพิมพ์วิชาการรูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ  

สพ 3 - 1(1) รายงานการประชุมผู้บริหาร

สํานักพิมพ์ ครั้งที่ พิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 8 

มีนาคม  2560 

สพ 3 - 1(2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการ/คณะทํางานการจัดการความรู้ 

2/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

สพ 3 - 1(3) แผนการดําเนินงานการจัดการ

ความรู้ ประจําปีงบประมาณ 2560 

สพ 3 - 1(4) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ.2556-2560) ของหาวิทยาลัยสุโขทัย-   

ธรรมาธิราช 

สพ 3 - 1(5) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ2556-2560) ของสํานักพิมพ์และศูนย์

ฝึกอบรมฯ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 

สอดรับกับการพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 1.2    พัฒนาระบบสารสนเทศในการผลิต 

     คณะกรรมการ/คณะทํางานการจัดการความรู้ได้ประชุมพิจารณาจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ปี 2560เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็น

ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

สํานักพิมพ์ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตาม

ประเด็นความรู้เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตสิ่งพิมพ์” 

คือบุคลากรประจําเครื่องพิมพ์ หน่วยผลิต ฝ่ายจัดพิมพ์ จํานวน 27 คน 

สพ 3 - 2(1) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม

การจัดการความรู้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(Tacit  Knowledge) เพ่ือค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตามประเด็น

ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

3.1 สํานักพิมพ์ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตามประเด็นความรู้ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิต

สิ่งพิมพ์” วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสํานักพิมพ์ 1  

สํานักพิมพ์  โดยมีผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ ทักษะและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศ คือ นายสุรศักดิ์   ลีลาสุภาศรี โปรแกรมเมอร์

จากบริษัท พริ้นส์ ออนไลน์ จํากัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 27 คน 

3.2 มีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

วิทยากรที่มาให้ความรู้ โดยได้จัดทําเป็นวิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การผลิตสิ่งพิมพ์ สําหรับกลุ่มช่างพิมพ์และเผยแพร่สู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2560 

สพ 3 - 3(1) บันทึกแจ้งการจัดกิจกรรมตามแผนการ

จัดการความรู้ประจําปี 2560 

สพ 3 - 3(2) บันทึกขอเชิญเป็นวิทยากร 

สพ 3 - 3(3) คําสั่งสํานักพิมพ์ที่ 8/2560 ลงวันที่ 15 

พฤษภาคม 2560 

สพ 3 - 3(4) บันทึกขอส่งและเผยแพร่ประเด็นความรู้

ในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2560 

สพ. 3-3(5) สรุปและเผยแพร่ประเด็นความรู้จากการ

ฝึกอบรม  

สพ 3 - 3(6) ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม “การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตสิ่งพิมพ์” 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น

ความรู้ที่กําหนดในข้อ1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว

บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) มาพัฒนา

และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit  

Knowledge) 

 นายปิยทัสน์  สังขมาลัย หัวหน้าฝ่ายจัดพิมพ์ แจ้งว่าระบบสารสนเทศเพ่ือ

การผลิตสิ่งพิมพ์ เป็นระบบ Intranet และเป็นโปรแกรมที่เขียนเฉพาะระบบ

การพิมพ์ของสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น ดังนั้นจึง

รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานจากการอบรม

กับโปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งานจริงในฝ่ายจัดพิมพ์นํามาสังเคราะห์ จัดทํา

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตสิ่งพิมพ์ 

สําหรับช่างพิมพ์” และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อ 1 สิงหาคม 2560 และ

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์ 

สพ 3 - 4(1) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการผลิตสิ่งพิมพ์ สําหรับช่างพิมพ์”  

สพ 3 - 4(2) บันทึกส่งแนวปฏิบัติที่ดี “การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตสิ่งพิมพ์ สําหรับช่างพิมพ์” 

แก่กลุ่มเป้าหมาย 

สพ 3 - 4(3) เผยแพร่คู่มือ “การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการผลิตสิ่งพิมพ์ สําหรับช่างพิมพ์”ทาง

เว็บไซต์สํานักพิมพ์http://www.stou.ac.th/Of 

fices/oup/km%20web/IndexKM_stoupress.html 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/%e0%b8%aa%e0%b8%9e/-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%9e3-3(5).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/%e0%b8%aa%e0%b8%9e/-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%9e3-3(5).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/%E0%B8%AA%E0%B8%9E/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%204-4(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/%E0%B8%AA%E0%B8%9E/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%204-4(2).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/%E0%B8%AA%E0%B8%9E/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%204-4(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/%E0%B8%AA%E0%B8%9E/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%204-4(3).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/%E0%B8%AA%E0%B8%9E/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%204-4(3).pdf
สพ%203%20-%204(3) เผยแพร่คู่มือ%20
สพ%203%20-%204(3) เผยแพร่คู่มือ%20
สพ%203%20-%204(3) เผยแพร่คู่มือ%20
สพ%203%20-%204(3) เผยแพร่คู่มือ%20
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5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้

ในปีงบประมาณปัจจุบันที่เป็นลายลักษณ์

อักษร (Explicit  Knowledge) และจาก

ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit  

Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good  

Practice) 

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ช่างพิมพ์และผู้ช่วยช่างพิมพ์ ได้นํา

ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การผลิตสิ่งพิมพ์ สําหรับช่างพิมพ์” มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานพิมพ์เป็น

ประจําวันทําให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และได้มีการประเมินติดตามผลการ

นําไปใช้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 

สพ 3 - 5(1) ข้อมูลจากการใช้ระบบสารสนเทศของ 

ช่างพิมพ์ 

สพ 3 - 5(2) สรุปการติดตามผลการนําระบบ

สารสนเทศฯไปใช้งาน 

 
  
 

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2559  การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

      

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/%E0%B8%AA%E0%B8%9E/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%204-4(2).pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า  

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 ( ก.ย.59 – ส.ค.60) 

เกณฑ์การประเมิน  

สูตรการค านวณ : 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา>= 40 ชม/ปี x 100 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด  

ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา >= 40 ชม/ปี 129 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงานทั้งหมด 180 

 

บุคลากรของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ที่ได้รับการพัฒนา>= 40 ชม./ปี  มีจํานวนทั้งสิ้น 129 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 180 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.67   ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (ไม่รวมพนักงาน ลูกจ้างประจําฯ บรรจุใหม่ 11 ราย   ลูกจ้างประจําฯ อัตรากองกลาง 3 อัตรา และลูกจ้าง

ชั่วคราวรายเดือน) 
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
 

5  
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 71.67  

 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ   

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือ

ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. มีการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ

ทํางานหลัก (Core Process) เพ่ือปรับปรุง 

อย่างน้อย 1 กระบวนการ และได้รับความ

เห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  มีการวิเคราะห์

และทบทวนกระบวนการทาํงานของหน่วยงาน โดยที่ประชุมผูบ้ริหารสํานักพิมพ์

และศูนย์ฝึกอบรมฯ คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสามารถแบ่ง

กระบวนการทาํงานของหน่วยงาน ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้  

1. กระบวนการหลัก (Core Process) ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ดังนี ้

1.1 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ 

1.2 กระบวนการเผยแพร่และจัดจําหน่ายสื่อการศึกษา  

1.3 กระบวนการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ 

สพ 5-1(1)  เอกสารการวิเคราะห์และทบทวน

กระบวนการทํางานหลักเพ่ือการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการการดําเนินงาน 

“กระบวนการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดพิมพ์

ข้อสอบของมหาวิทยาลัย” 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 

2. กระบวนการสนับสนุน (Support Process) ประกอบด้วย 4

กระบวนการ ดังนี้ 

2.1 โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ (การบริหารงานทั่วไป การ

บัญชี การเงิน พัสดุ และการวางแผนกลยุทธ์) 

2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การสรรหา การจัดจ้าง การ

ฝึกอบรม และการพัฒนา)  

2.3  การพัฒนาเทคโนโลยี (การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิต)  

2.4 การจัดการทรัพยากร (การจัดหาซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักรที่

ใช้ในการผลิต) 

หลังจากนั้นได้มีการศึกษา ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 

แล้ว ที่ประชุมผู้บริหารสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ครั้งที ่4 เมื่อวันที่ 4 

พฤษภาคม 2560 วาระท่ี 1.3 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

ของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เห็นชอบให้มีการปรับปรุงและพัฒนา “กระบวนการปรับเปลี่ยนเวลาใน 

การจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย”  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

สพ 5-1(2) รายงานการประชุมผู้บริหาร

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ  ครั้งที่ 4/2560  

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  วาระท่ี 1.3 

เรื่องการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของ

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. มีการสํารวจความต้องการและความ

คาดหวังของผู้รับบริการ และ/หรือมติที่

ประชุมที่สําคัญ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการที่จะปรับปรุงตามข้อ 1 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับสํานักทะเบียนและวัดผล ได้มีการ

ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือหารือเรื่อง 

“กระบวนการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย”

โดยกําหนดเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการความคุ้มค่า 

และการลดต้นทุนหลังจากปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ได้ดังนี้  

1. ลดต้นทุนการจัดพิมพ์ข้อสอบ 

2. ลดความผิดพลาดจากการทํางาน           

สพ 5 - 2(1) มติทีป่ระชุมการปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการดําเนินงาน “กระบวนการปรับเปลี่ยน

เวลาในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย” เมื่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  

3. มีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทํางาน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

และ/หรือมติที่ประชุมที่สําคัญ/กฎหมายที่

สําคัญตามข้อ 2 และได้รับความเห็นชอบจาก

รองอธิการบดีที่กํากับดูแล 

   มีการนําผลการพิจารณาความต้องการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจาก

ข้อ 2 มากําหนดเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ    

“กระบวนการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย” 

 และดําเนินการออกแบบกระบวนการทํางานใหม่ให้สอดคล้องกับความ

คาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการ โดยเปรียบเทียบกับกระบวนการ

ทํางานเดิม  และนําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ให้ความเห็นชอบ 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 

สพ 5 - 3(1) บันทึกท่ี ศธ 0522.07(01)/2573 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง การพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน “กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดพิมพ์ข้อสอบของ
มหาวิทยาลัย” 

 

 

 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สพ.1-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สพ.1-2(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สพ.1-2(1).pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

4. มีการนํากระบวนการที่ได้ออกแบบ/

ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       มีการนํากระบวนการ “กระบวนการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดพิมพ์

ข้อสอบของมหาวิทยาลัย” ที่ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

จัดพิมพ์ข้อสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2539  โดยมีการประชุมการ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  และท่ี

ประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วยสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ครั้งที่ 2/2560 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 วาระท่ี 4.1 รับทราบการเริ่มทดลองปรับลด

เวลาการปฏิบัติงานพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย จากเวลา 22.30 น.  

เป็นเวลา 19.30 น. 

 

 

 

 

 

 

สพ 5-4(1) บันทึก ขอเชิญประชุมหารือ

ปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดพิมพ์ข้อสอบของ

มหาวิทยาลัย  

สพ 5-4(2) รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย/หน่วย

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ  และมติที่ประชุม 

ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 วาระ

ที่ 4.1  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการที่

ได้ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ (แสดงให้เห็นถึง

ผลลัพธ์ เช่น มีการเปรียบเทียบกระบวนงาน

เก่ากับกระบวนงานใหม่/มีการดําเนินงานตาม

กระบวนงานที่ออกแบบหรือทบทวนใหม่) และ

จัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในรอบปี

ถัดไป 

มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ“กระบวนการปรับเปลี่ยน

เวลาในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย” ที่ออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ 

โดยผลสัมฤทธิ์ของการออกแบบ/ปรับปรุงใหม่ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนี้ 

1. ลดระยะเวลาในขั้นตอนงานพิมพ์จาก 52 ชั่วโมง  

เหลือ 40 ชั่วโมง 

2. ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในงานพิมพ์ข้อสอบ จาก 
598,989.10 บาท เหลือ จํานวน 490,068.40 บาท  
ประหยัดลงได้ จํานวน 108,920.70 บาท  

3. ผู้ปฏิบัติพึงพอใจที่ชั่วโมงในการทํางานจัดพิมพ์ข้อสอบแต่ละ
วันลดลง มีเวลาพักผ่อนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน  

   และมีข้อเสนอแนะซึ่งได้จากผู้รับบริการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการที่ปรับปรุง  เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงในรอบปีถัดไป 

ดังนี้  

ฝ่ายจัดพิมพ์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดพิมพ์
เอกสารการสอนชุดวิชาและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เพ่ือลดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ประหยัดทรัพยากร ลดต้นทุนและงานมีคุณภาพสูงขึ้น  

 

สพ 5-5(1)  แบบประเมินความพึงพอใจ และผล

การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ 

สพ 5- 5(2) สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการ

“กระบวนการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดพิมพ์

ข้อสอบของมหาวิทยาลัย” พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุง 

 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สพ.1-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สพ.1-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สพ.1-5(1).pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สพ.1-5(1).pdf
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ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 5  

 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์  

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)  

เกณฑ์การประเมิน  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยันของสถาบัน 

คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5.00) 3.84 

 

 สํานักพิมพ์ ได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สํานักทะเบียนและวัดผล) ที่มีต่อกระบวนการดําเนินงาน “กระบวนการปรับเปลี่ยนเวลาในการ
จัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย”  มีผลการประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 10 ฉบับ  จากหัวข้อความคิดเห็น 5 ประเด็น  คือ  

1.       ลดขั้นตอนการทํางาน  
2.       ลดเวลาในการทํางาน 

3.       ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน  
4.       ลดการใช้แรงงานคน 

5.    งานมีคุณภาพ 

                         รวม 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย     3.90 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย     4.00 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย     3.50 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย     3.90 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย     3.90 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย    3.84 

  

อยู่ที่ระดับ มาก 

อยู่ที่ระดับ มาก 

อยู่ที่ระดับ มาก 

อยู่ที่ระดับ มาก 

อยู่ที่ระดับ มาก 

อยู่ท่ีระดับ ดี 
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                  จากผลการวิเคราะห์พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติมีสถานภาพเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทํางานใ น 
มสธ. 15 ปีขึ้นไป ระดับความพึงพอใจของ “กระบวนการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย”  พบว่า ผู้ปฏิบัติมีความพึงพอใจการลดเวลาในการ
ทํางานมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ  4.00 อาจเป็นพราะการเลิกงานเร็วทําให้ไม่เกิดอาการอ่อนเพลีย และได้กลับไปอยู่ครอบครัว รองลงมา คือ ลดขั้นตอนการทํางาน   
ลดการใช้แรงงานคน และงานมีคุณภาพมีความพึงพอใจเท่ากันที่ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย  3.90 เพราะการปรับกระบวนงานโดยเลิกงานเร็วจะทําให้บุคลากรไม่รู้สึกเหนือย
ล้า ส่งผลต่องานมีคุณภาพ ส่วนการลดการใช้แรงงานคน จะเป็นการลดชั่วโมงการปฏิบัติงานแต่ละวันลง และลดข้อผิดพลาดในการทํางานซึ่ง ความผิดพลาดในการ
ทํางานอาจเกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย  โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

  ค่าเป้าหมาย 4 คะแนน  
 

3.84  
  ผลการดําเนินงาน 3.84 

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ   

รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ย. 59 - 31 ส.ค. 60)  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ 

หรือดําเนินการไม่ครบ 

ที่จะได้ 1 คะแนน 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

4 ข้อ  

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน     

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงานกําหนดนโยบายและให้

ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของหน่วยงาน 

ในปีการศึกษา 2559 สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการ

พิมพ์แห่งชาติ  ได้มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานประกัน

คุณภาพการศึกษาของ สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการ

พิมพ์แห่งชาติ รวมจํานวน 4 ครั้ง เพ่ือรับทราบผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์

แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2558  และมีการทบทวนนโยบายการ

ประกันคุณภาพศึกษาของ สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการ

พิมพ์แห่งชาติ  ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

สพ 7 - 1(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ/

คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา (เสนอเป็น

แฟ้ม) 

สพ 7 -1(2) คําสั่งที่ 3027/2560 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

สํานัก สํานักพิมพ์   

file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

2. คณะกรรมการประจําหน่วยงานมีการ

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ และ 2) การจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตามกําหนดเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วน

ตามท่ีกําหนดในระบบ CHE QA Online 

คณะกรรมการประจําหน่วยงานมีการดําเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยในปีการศึกษา 2559 มีการ

ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ภายใต้ตัวบ่งชี้  จํานวน 7 ตัวบ่งชี้  ตามกรอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ ง สํานักพิมพ์และศูนย์

ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มีวิธีการควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

 1.1  มีการควบคุม ติดตามการดําเนินการ และประเมินคุณภาพ

การศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของ สกอ. 

  1.2 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพและเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาเป็นประจําทุกปี 

  1.3 นําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดย

จัดทําเป็นแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์ 

โดยปรากฎอยู่ในส่วนนํา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

สพ 7 - 2(1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประจําปีการศึกษา 2559 (เสนอเป็นแฟ้ม) 

สพ 7 - 2(2) CHE QA Online 

 

 

file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
file:///C:/Users/upseyman/Desktop/ประกันฯ%20ปีการศึกษา%202557%20%20ปรจำปี%202558/evidence/สพ/
http://qmis.stou.ac.th/che_pre57/Home.aspx
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 

2. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ

คณะกรรมการประจําหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และรายงาน

ข้อมูลในระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ

เชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีของหน่วยงาน 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ,มี

การนําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการดําเนินงาน โดย

จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน (หรือแผน

ยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน) และส่งผลให้

มีการพัฒนา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

1. เพ่ิมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ

ด้านการพิมพ์ให้มีมาตรฐานและทันสมัย โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือ

เพ่ิมรายได้ โดยกําหนดการให้บริการฝึกอบรมเทคโนโลยีการ

พิมพ์ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ของสํานักพิมพ์และ

ศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้แก่  

   

สพ 7- 3(1) แผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 (เสนอเป็นแฟ้ม) 
 

 

 

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์ฯ%20(ฉบับทบทวน).xls
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/แผนยุทธศาสตร์ฯ%20(ฉบับทบทวน).xls
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

 

1) พัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาชีพการพิมพ์ที่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า 

    - โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของ

ลูกค้า 

      - โครงการจัดอบรม In house Training 

2) พัฒนารูปแบบการให้บริการฝึกอบรมทางด้านการพิมพ์ใหม่ 

      - โครงการสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ร่วมกับสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ 

 

4. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ นําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน ดังนี้ 

1. สํานักพิมพ์บริหารแผนปฏิบัติราชการโดยที่ประชุมผู้บริหาร

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ กําหนดให้มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายพร้อมปัญหาอุปสรรคท่ีทําให้ผลการดําเนินงาน

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน และนําข้อเสนอแนะไปดําเนินการ เพ่ือให้ผลผลิตบรรลุตาม

เป้าหมาย  

2. โครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตสิ่งพิมพ์ 

สําหรับช่างพิมพ์"  

สพ 7 - 4(1) รายงานผลการประชุมผู้บริหาร

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ ปีงบประมาณ 

2560(เสนอเป็นแฟ้ม) 

สพ 7 - 4(2) คู่มือ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การผลิตสิ่งพิมพ์ สําหรับช่างพิมพ์"  

 

http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สรุปการประชุมบุคลากร%206%20กค.58.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สรุปการประชุมบุคลากร%206%20กค.58.pdf
http://qmis.stou.ac.th/Che_PRE57/evidence/สพ/สรุปการประชุมบุคลากร%206%20กค.58.pdf


50 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 

5. เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมี

กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนรู้ที่ได้จาก

การแลกเปลี่ยนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ  ได้ส่งบุคลากรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานภายนอก

ในเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  ทําให้ได้ความรู้นํามาปรับใช้ใน

งานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์และศูนย์ฝึก  

อบรมฯ ได้   

สพ 7-5(1) สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 23 

มิถุนายน 2560 

 

ผลการประเมิน  

ปีการศึกษา 2559 การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ  
 

5.00  
ผลการดําเนินงาน 5  

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย = ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการประเมิน 

           ในปีการศึกษา 2559 สํานักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้  

          ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1)  ข้อสรุปผลการประเมินตนเอง  

          ประเภทสถาบนั : กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดบัปริญญาตรี 
 

       

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 4 ข้อ - - 5 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 5 ข้อ - - 5 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 5 ข้อ - - 5 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4  5 คะแนน 71.67 70 5 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 5 ข้อ   5 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 4 คะแนน - - 4.15 4.15 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 5 ข้อ - - 5 5.00 

เฉลี่ยคะแนนทุกตัวชี้วัด    4.88  
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1. การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและทิศทางการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   

ผู้บริหารสํานักพิมพ์และศนูย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มีการปฏิบตัิหน้าที่

ตามอํานาจหน้าที่การจัดตั้งหนว่ยงานและมีการสื่อสารปฏิบตัิราชการและผลการ

ปฏิบัติราชการแก่บุคลากรรับทราบ 

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จัดประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งสรุปผลการ

ดําเนินงานเป็นรายไตรมาส และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเสนอปญัหา อุปสรรคแนวทางพัฒนาการ

ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน   

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรเพิ่มช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้สะดวกมากข้ึน 

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ เพิ่มช่องทางเผยแพรผ่ลการดาํเนินงานและ 

รับฟังความคิดเห็นโดยจัดทําแบบสอบถาม  Online  ทาง  website  และม ีwebboard หรือสร้างกลุ่ม

ไลน์ของหน่วยงาน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2  กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน   

 - สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  มกีารจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสาํนักฯ เพื่อกําหนดทิศทางในการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําปี
และการบริหารงานของสํานักฯ 

 - สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

(Rolling Plan) ทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนไป 

 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน   

 - สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  ยงัขาดการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสาํนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ  
 
 
 

 - สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จัดประชุมบุคลากร ผู้มสี่วนได้ส่วน

เสียร่วมประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของสํานักพิมพ์และศูนย์

ฝึกอบรมฯ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้   

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มีการนําระบบการจัดการ

ความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการของสํานักฯ  

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้าง

องค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการดําเนนิงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้   

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มีลักษณะงานทีต้องอาศัย

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทํางานแต่หนว่ยงานควรมีการรวบรวมความรู้

เพื่อจัดทําเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี รวมทั้งการติดตามการนําความรู้ไปใช้อย่างต่อเนื่องให้

มากข้ึน  

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

รวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดย

จัดเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะภารกิจ และมีการประเมินติดตามการนําความรูไ้ปใช้อยา่งเปน็

ระบบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา   

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มีการส่งเสริมให้บุคลากรมี

การพัฒนาความรู้และทักษะอยา่งน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี  

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรจดัให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

มีการถ่ายทอดความรู้/แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกันและรวบรวมเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีว้ใชง้าน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา   

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ติดตามการนําความรู้ที่ได้

จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางานแต่ยังไม่ครบถ้วน 

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรจดัทําระบบประเมินและตดิตาม

การนําความรูไ้ปใช้ในงานของบคุลากร ให้ครบถ้วน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน   

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ กําหนดให้มีการวิเคราะห์

และทบทวนกระบวนการทาํงานเพื่อปรับปรุงพฒันางาน  

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีการ

ปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน   

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ยังไมม่ีการปรัปปรุงพฒันา

งานที่ครอบคลุมทุกภารกิจของสํานักฯ 

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานมีการ

ปรับปรุงพฒันากระบวนการทาํงานอย่างน้อยปลีะ 1 กระบวนงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มีการประเมินการให้บริการ

จากผู้ใช้บริการทุกปี  

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรมีการวิเคราะห์ภารกิจเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนงานและตั้งเปา้หมายการคุณภาพการให้บริการสูงขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรมีการกํากับให้

หน่วยงานนาํข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้บริการไปปรับปรุงการปฏบิัตงิานอย่างเป็นรปูธรรม 

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรมีระบบติดตามการนาํ

ข้อเสนอแนะการให้บริการไปปรับปรุงอย่างเปน็รูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  
สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มีการนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพัฒนาและปรบัปรุงการดาํเนินงาน โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏบิัติราชการประจาํปี 

สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรตั้งเป้าหมายการประกัน
คุณภาพของสํานักฯให้สูงขึน้ทุกปี และควรมีการเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับของสาํนักฯ
ได้รับทราบ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  
- สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ยังขาดระบบสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบการประกันคุณภาพ 
- สํานักพิมพ์ยงัไม่มีแนวปฏบิัติดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เปน็ของตนเอง 
 

- สํานักพิมพ์และศูนยฝ์ึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ ควรพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพของตนเองให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีโดยให้ครอบคลุมทุกภารกิจของสํานักพิมพ์และ
ศูนย์ฝึกอบรมฯ 
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ภาคผนวก 

 

- รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักพิมพ์ 

- รายชื่อคณะทาํงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนักพมิพ์  

- ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
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      รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักพิมพ์ 

     (ค าสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ี 3027/2560) 
 

             1.   ผู้อํานวยการสาํนักพิมพ์          ประธานคณะกรรมการ 
        2.   รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์     กรรมการ 
        3.   หัวหน้าฝา่ยวิชาการ        กรรมการ   
       4.   หัวหน้าฝา่ยจัดพิมพ์        กรรมการ 
       5.   หัวหน้าฝา่ยเผยแพร่และจดัจําหน่าย      กรรมการ 
      6.   หัวหน้าฝ่ายจัดการฝึกอบรม     กรรมการ 
      7.   เลขานุการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ กรรมการ  
       6.   ผู้ทรงคุณวฒุิภายใน 
                     6.1) รองศาสตราจารย์สุณี   ภู่สีม่วง   กรรมการ 
                      6.2) นายวรชาติ  อําไพ        กรรมการ   
       7.   เลขานุการสํานักพิมพ์       กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามคณะท างานประกันคุณภาพระดับส านัก ส านักพิมพ์ 
(ค าสั่งส านักพิมพ์ที่ 3/2560) 

 

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

 สํานักพิมพ์ และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

        ที่ตั้ง  9/9  หมู่ 9 อาคารบริภัณฑ์ สํานักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ  ตําบลบางพูด   

        อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   11120 

โทรศัพท์ :     ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์                        0  2504  7641 

                                              รองผู้อํานวยการสํานักพิมพ์                   0  2504  7642 

                  สํานักงานเลขานุการ                          0  2504  7645-8 

                  ฝ่ายวิชาการ                                     0  2504  7650-6 

                  ฝ่ายจัดพิมพ์                                    0  2504  7680-7 

                  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจําหน่าย             0  2504  7670-4 , 0-2504-7678-9,     

              ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ         0  2504  7770-1  

                                                                              0  2504  7746-48 
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 เอกลักษณ์หน่วยงน 

          สํานักพิมพ์มีเอกลักษณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งในปี 2554, 2556, 2558 และ 2559  

สํานักพิมพ์ได้ผลิตสิ่งพิมพ์ปีใหม่และได้รับรางวัลจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คือ รางวัลปฏิทินดีเด่น "สุริยศศิธร"  

     -  ปี 2554  รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น  ชนิดสมุดบันทึก “70 ปีความรักของพระปกเกล้าฯ” 

     -  ปี 2556  รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น  ประเภทตั้งโต๊ะ “120 ปี บารมีพระปกเกล้า” 

     -  ปี  2558 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น  ประเภทตั้งโต๊ะ “60 พรรษา เทพรัตราชปาชญ์ศึกษา) 

     -  ปี 2559  รางวัลรองชนะเลิศ            ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเภทตั้งโต๊ะ “70 ปี ครองไผทครองหัวใจประชาชน”  

 สินทรัพย์ของหน่วยงาน 

  เทคโนโลยีของหน่วยงาน  
           สํานักพิมพ์  ได้นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ฝ่ำยเผยแพร่และจัดจ ำหน่ำย  ได้นําโปรแกรมระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    1. ระบบบริหารร้านหนังสือ (Mbook) 

   2. ระบบจัดจําหน่ายวัสดุการศึกษาออนไลน์ web : STOUBOOK.com 

   3. www.ebook STOU.org 
 

- ฝ่ำยวิชำกำร  ได้นําโปรแกรมระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

      ระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตเอกสารการสอน Textbook  Publisher  Management Information Systems   
 

- ฝ่ำยจัดพิมพ์  ได้นําโปรแกรมระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

             1. ระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ Chang Printing Management Software 

2. web to Print.stou.ac.th 
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 อุปกรณ์ที่ส าคัญของหน่วยงาน 
รายการเครื่องจักร - อุปกรณ์ในโรงพิมพ์  ส านักพิมพแ์ละศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ 

ที ่ ชื่อเครื่องจักร รหัสเครื่องจักร แผนที่ติดตั้ง 

1 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 2  7490-020-01/28001 น.ผลิต 
2 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 3 7490-020-01/30001 น.ผลิต 
3 เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 2 7430-008-81/30002 น.ผลิต 
4 เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 3 06-005-030/54-0001 น.ผลิต 
5 เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 4 06-005-030/57-0001 น.ผลิต 
6 เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 5 7490-020-01/41001 น.ผลิต 
7 เครื่องพิมพ์ 2 สี ตัด 4 206-005-016/510001-00 น.ผลิต 
8 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 4 7490-020-02/42001 น.ผลิต 
9 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 5 7490-020-05/42001 น.ผลิต 
10 เครื่องพิมพ์ 4 สี ตัด 5 06-005-018/58-0001 น.ผลิต 
11 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 4 (4H1) 7490-020-02/28001 น.ผลิต 
12 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 4 (4H2) 7490-020-0002/1-28 น.ผลิต 
13 เครื่องพิมพ์ 1 สี ตัด 11 7430-008-0001/1-42 น.ผลิต 
14 เครื่องพิมพ์ 09-015-002/57-0354 น.ผลิต 
15 เครื่องพิมพ์ 09-015-002/57-0171 น.ผลิต 
16 เครื่องเคลือบพลาสติก  CTL-S3-800 206-005-012/510002-00 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
17 เครื่องตัดกระดาษ ตัดฟอยด์ 7490-002-07/35001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
18 เครื่องปั้มทอง PAUL 7520-017-01/34001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
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19 เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า รุ่น N115 PLUS Palar 06-005-001/58-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
20  เครื่องตัด 3 ใบมีด Perfecta รุ่น Circuit-F 06-005-031/58-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
21 เครื่องตัด 3 ใบมีด Perfecta รุ่น SDY-1 7490-002-005/29001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
22 เครื่องตัด 3 ใบมีด Perfecta รุ่น FA400 7490-002-01/37001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
23 เครื่องยกกระดาษ Myoung Shin 06-005-031/58-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
24 เครื่องตัดกระดาษ   POLAR 137 EMC 7490-002-01/37001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
25 เครื่องย่อยกระดาษ HSM 7490-021-0001/45-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
26 เครื่องตัดด้านเดียว รุ่น 115 TS 06-005-001/59-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
27 รถลิฟต์ยกกระดาษ รุ่น PSC1545-ACP 06-005-031/59-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
28 เครื่องพับ Stahlfolder  KH66/4KL 02-018-009/54-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
29 เครื่องพับ HORIZON รุ่น AFC-744ARFU-74 02-018-009/57-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
30 เครื่องพับ HORIZON รุ่น AFC-764 AKL 02-018-009/59-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
31 เครื่องพับ  Heidelberg รุ่น KH66/4KTL Roud Pile Feeder 06-005-033/58-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
32 เครื่องปั้มสูญญากาศ 202-019-004/510001-00 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
33 เครื่องปั้มสูญญากาศ 202-019-004/510002-00 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
34 เครื่องปั้มสูญญากาศ 202-019-004/510003-00 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
35 เครื่องปั้มสูญญากาศ 202-019-004/510004-00 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
36 เครื่องพับหนังสือ  MBO K65 7520-003-006/1-32 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
37 เครื่องเย็บ หนีบ อัดหนังสือ MBO K65 7520-003-05/34001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 
38 เครื่องทําเล่มไสสันทากาว   SB 095 06-005-014/54-0001 น.ทําสิ่งพิมพ์สําเร็จ 

39 เครื่องวัดค่าการนําไฟฟ้า 204-015-010/530001-00 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
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40 เครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ 05-014-035/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

41 เครื่องกราดสร้างภาพ 05-021-006/55-0002 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

42 เครื่องล้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ 205-014-035/530001-00 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

43 เครื่องถ่ายแม่พิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ทูเพลท 06-004-005/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

44 เครื่องวัดค่าความนําไฟฟ้า 06-004-015/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

45 เครื่องวัดเพลท 06-004-020/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

46 เครื่องพิมพ์ปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล 06-004-021/59-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

47 ตู้จําลองแสงสําหรับดูสีงานพิมพ์ 06-004-022/59-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

48 ตู้จําลองแสงสําหรับดูสีแผ่นปรู๊ฟ 06-004-022/59-0002 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

49 เครื่องมือวัดค่าสี 06-006-009/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

50 เครื่องมือวัดสีพร้อมแขนกลอัตโนมัติ 06-006-009/59-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

51 เครื่องมือวัดสี 06-006-009/59-0002 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

52 เครื่องถ่ายแม่พิมพ์ออฟเซทระบบคอมฯ ทูเพลท 206-004-005/530001-00 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

53 เครื่องวัดเม็ดสกรีนบนเพลท 206-004-008/530001-00 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

54 ชุดปั้มลม 07-017-007/58-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

55 เครื่องวัดค่าแสงแบบดิจิตอล 08-009-005/59-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

56 เครื่องควบคุมการทํางานสีหน้าจองานสิ่งพิมพ์ 209-004-006/520001-00 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

57 เครื่องกราดภาพ 05-021-006/55-0002 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 
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58 เครื่องกลับฟิล์ม 6740-022-01/28001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

59 เครื่องล้างฟิล์ม 6780-008-0003/48-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

60 เครื่องอัดเพลท  P-814-G 6740-023-01/28001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

61 เครื่องอัดเพลท  P-832-G 6740-023-01/40001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

62 เครื่องล้างเพลท  TS-88PSD 7520-004-0001/49-0001 น.ฟิล์มและวางรูปแบบ 

63 เครื่อง CP 209-005-006/53001-00 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

64 เครื่อง CP 209-005-006/53002-00 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

65 เครื่อง CP 209-005-006/53003-00 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

66 เครื่อง CP 209-005-006/53004-00 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

67 เครื่อง CP 209-005-006/53005-00 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

68 เครื่อง CLP 02-015-008/54-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

69 เครื่อง BLP 02-016-017/58-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

70 เครื่องอัดสําเนาเอกสาร 02-015-008/56-0003 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

71 เครื่องอัดสําเนาเอกสาร 02-015-008/56-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

72 เครื่องอัดสําเนาเอกสาร 02-015-008/56-0002 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

73 เครื่องอัดสําเนาเอกสาร 02-015-008/55-0001  น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

74 เครื่องถ่ายเอกสาร 02-015-007/58-0002 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

75 เครื่องถ่ายเอกสาร 02-015-007/58-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 
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76 เครื่องถ่ายเอกสาร 02-015-007/56-0002 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

77 เครื่องถ่ายเอกสาร 02-015-007/56-0003 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

78 เครื่องถ่ายเอกสาร 02-015-007/60-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

79 เครื่องถ่ายเอกสาร 02-015-007/55-0002 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

80 เครื่องเรียง 06-005-008/56-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

81 เครื่องตัด 06-005-006/58-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

82 เครื่องพับ 7520-003-0005/46-0001 น.พิมพ์ระบบดิจิตอล 

 

 

 

 

 

 

   
   



   
 

 


