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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นควรจัดตั้งสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้นเป็น
ส่ว นงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น หน่ว ยผลิ ตหนังสื อ เอกสารตารา และสื่ อสิ่งพิมพ์สนับสนุนงาน
วิชาการและงานบริหารตามภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชน
ภายนอก เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ตั้ง และการดาเนิ นกิ จการส านัก พิม พ์ข องมหาวิ ทยาลั ยเป็น ไปด้ว ยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
ในระยะเริ่มแรก หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
คือ กองบริการการศึกษา โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดสอน
ในสาขาต่าง ๆ มากขึ้นมีปริมาณนักศึกษาเพิ่มขึ้นจานวนมาก ทาให้ปริมาณและภาระงานทางด้านการ
พิ ม พ์ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการการศึ ก ษาของประชาชนที่ มี ม ากขึ้ น
มหาวิทยาลัยจึงได้ยกฐานะของงานเอกสารและตาราขึ้นเป็นสานักพิมพ์ และมีป ระกาศการจัดตั้ง
สานักพิมพ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552
ปรัชญา
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์มาตรฐาน สนับสนุนงานด้านการศึกษา
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเอกสารตารา ผลงานทางวิชาการ และสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
ให้แก่อาจารย์ บุคลากรและส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่และจัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
3. ให้บริการ ประสานงาน ให้คาแนะนาในการจัดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
โครงสร้ างการบริ ห ารงานส านั กพิ มพ์ ให้ จัด ภารกิ จ เป็ น 3 หน่ ว ย คือ หน่ว ยธุร การและ
บริหารงานทั่วไป หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยจัดจาหน่ายและการตลาด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
สานักพิมพ์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการจัดองค์กรและบทบาทหน้าที่
เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจที่ขยายเพิ่มขึ้น ตลอดจนการปรับปรุ งเทคโนโลยีในการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพดาเนินงานที่ดียิ่งขึ้น
- หน่วยธุรการและบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบดาเนินการด้านงานธุรการสารบรรณ งาน
การเงิ น และพั ส ดุ งานบุ ค ลากร งานแผนงานและงบประมาณ งานติ ด ตามประเมิ น ผล งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ผู้จัดการมอบหมาย
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- หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รับผิดชอบดาเนินการ การบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานบริการการ
พิมพ์ งานผลิตเอกสารตาราทางวิชาการ งานวางแผนวัสดุทางการพิมพ์ เช่นกระดาษ วัสดุอื่นๆ ที่
จาเป็นในการผลิตและทาสิ่งพิมพ์ ใบสั่งพิมพ์งาน งานกาหนดและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ลาดับงานและการ
กาหนดเสร็จของงานพิมพ์ที่ดาเนินการจัดพิมพ์ของหน่วยต่างๆ ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน
- หน่วยจัดจาหน่ายและการตลาด รับผิดชอบงานด้านการจัดแสดง การเผยแพร่ การจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ดังนั้น ในการจัดทาคู่มือการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์ จึงเป็น
ความตั้งใจที่จะนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่ตรวจสอบ และยังสร้างมาตรฐานการ
ตรวจสอบที่ชัดเจนขึ้น การควบคุมคุณภาพเป็นวิธีการดาเนินงานให้ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โดยมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อสร้างคุณภาพให้กับลูกค้าเกิดความพอใจ ทั้งนี้เป็นหลักการ
บริหารองค์กรที่ต้องการ
วัตถุประสงค์
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการจัดทา ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการทางาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
3. ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการทางาน
ขอบเขตของคู่มือ
ขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คาจากัดความเบื้องต้น
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง บุคลากรที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสาร หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่ งตามหลั กสู ตรซึ่งสถาบั น กาหนด มีลั กษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในวิช าที่ส อน
ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อคาบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ
ดังต่อไปนี้เพิ่มอีกก็ได้ เช่น หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง คัดย่อ เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ
(Chart) แถบเสียง (Tape) หรือแผ่นภาพเลื่อน (Slide) เป็นต้น
ต้นฉบับ หมายถึง เอกสารประกอบการสอนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดพิมพ์
คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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การตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนการจัดพิมพ์ หมายถึง วิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร โดยตรวจสอบตามแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้เพื่อสร้างคุณภาพให้กับงาน
จั ดพิ มพ์ หมายถึ ง เอกสารประกอบการสอนที่ผ่ านการตรวจสอบคุ ณภาพ แก้ ไขแล้ ว มี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ จัดทาเป็นรูปเล่มพร้อมจาหน่าย

คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์

บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง การแบ่งโครงสร้างของสานักพิมพ์ฯแบ่งตาม
ภารกิจเป็น 3 หน่วย
โครงสร้างองค์กร สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้จัดการสานักพิมพ์

หน่วยธุรการและ
บริหารทั่วไป
-

งานธุรการและสารบรรณ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคลากร
งานแผนงานและงบประมาณ
งานติดตามประเมินผล

หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หน่วยจัดจาหน่ายและ
การตลาด

- งานบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ - งานจัดจาหน่าย
- งานส่งเสริมการตลาด
- งานบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- งานบริการการพิมพ์
- งานผลิตเอกสารตาราทางวิชาการ
- งานเทคโนโลยีการพิมพ์

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กร สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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โครงสร้างการบริหาร สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อธิการบดี
รองอธิการบดีที่กากับดูแล
สานักพิมพ์ฯ
หน่วยธุรการและบริหาร
ทั่วไป

หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หน่วยจัดจาหน่ายและ
การตลาด

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหาร สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
นายศฤงคาร กิติวินิต
ผู้จัดการ
หน่วยธุรการ
และบริหารทั่วไป

หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

นางอุษณีษ์ พรหมจรรย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกสินธ์ นวลอนงค์
เจ้าหน้าที่โรเนียว

หน่วยจัดจาหน่าย
และการตลาด
นางปวีณ์ริศา หลักทรัพย์
พนักงานพิมพ์ 3

นายซับรี มาหามะ
เจ้าหน้าที่โรเนียว

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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บุคลากรประจาสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ : นายศฤงคาร กิติวินิต
ตาแหน่ง : ผู้จัดการสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อีเมล์ : ksringkarn75@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7631-9889
เบอร์ภายใน (ip phone) : 18200

ชื่อ : นางปวีณ์ริศา หลักทรัพย์

ชื่อ : นางสาวอุษณีษ์ ขุนเปีย

ตาแหน่ง : พนักงานพิมพ์

ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

อีเมล : paveerisa.r@yru.ac.th

อีเมล : ussanee.p@yru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 08-3186-9786

เบอร์โทรศัพท์ : 08-2734-9227

เบอร์ภายใน(ip phone) : 182003

เบอร์ภายใน(ip phone) : 18200

ชื่อ : นายกสินธ์ นวลอนงค์

ชื่อ : นายซับรี มาหะมะ

ตาแหน่ง : เจ้าหน้าทีโ่ รเนียว

ตาแหน่ง : เจ้าหน้าทีโ่ รเนียว

อีเมล : kasin.n@yru.ac.th

อีเมล : subree.m@yru.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 08-3512-9094

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9877-9963

เบอร์ภายใน(ip phone) : 18202

เบอร์ภายใน(ip phone) : 18202

คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาทั่วไป สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สังกัด
หน่ ว ยงานในก ากั บ มี ข อบเขตเนื้ อ หาของงานที่ ห ลากหลาย และมี ขั้ น ตอนการท างาน
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก โดยต้องกาหนดแนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ กากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานและการดาเนินงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ โดยงานที่
ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงานและประสบการณ์ โดยต้องคิดริเริ่ม ปรับเปลี่ยน
แนวทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆและแก้ไขปัญหาในงาน คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ปฏิบัติงานโดยยึดสมรรถนะหลัก การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
การทางานเป็นทีม นอกจากนี้การมองภาพองค์รวม ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม การ
ดาเนินการเชิงรุก การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการทางาน ความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
2.2.1 ภาระหน้าที่ของสานักงานพิมพ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งสานักพิมพ์ฯ ขึ้นภายใต้หน่วยงานในกากับ เพื่อให้
เป็นหน่วยงานที่จัดหารายได้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอธิการบดี มีพันธกิจในการจัดตั้งสานักพิมพ์
ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเอกสารตารา ผลงานทางวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ให้แก่อาจารย์ บุคลากรและส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
2. เผยแพร่และจัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
3. ให้บริการ ประสานงาน ให้คาแนะนาในการจัดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
โครงสร้างการบริหารสานักพิมพ์ฯ ให้จัดภารกิจเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
สานักพิมพ์ประกอบด้วย 3 หน่วย คือ หน่วยธุรการและบริหารงานทั่วไป หน่วยผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ หน่วยจัดจาหน่ายและการตลาด แต่ละฝ่ายมีภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยธุรการและบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบดาเนินการด้านงานธุรการสารบรรณ
งานการเงิ น และพัส ดุ งานบุ ค ลากร งานแผนงานและงบประมาณ งานติ ดตามประเมิ นผล งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ผู้จัดการมอบหมาย เพื่อสนับสนุนภาระงานของสานักพิมพ์ให้ดาเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รับผิดชอบดาเนินการ การบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานบริการ
การพิมพ์ งานผลิตเอกสารตาราทางวิชาการ งานวางแผนวัสดุทางการพิมพ์ เช่นกระดาษ วัสดุอื่นๆ ที่
จาเป็นในการผลิตและทาสิ่งพิมพ์ ใบสั่งพิมพ์งาน งานกาหนดและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ลาดับงานและการ
กาหนดเสร็จของงานพิมพ์ที่ดาเนินการจัดพิมพ์ของหน่วยต่างๆ ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน
3. หน่วยจัดจาหน่ายและการตลาด รับผิดชอบงานด้านการเผยแพร่ การจัดจาหน่าย
เอกสารประกอบการสอนและการดูแลด้านการเงิน รายได้ของสานักพิมพ์ฯ

คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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2.2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ
เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงาน
ด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งบบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ
(3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ เพื่อให้การ
ดาเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
(4) ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออานวย
ความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการท างานร่ว มกั นระหว่า งที มงานหรื อหน่ว ยงานทั้ง ภายในและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านการวางแผน
โดยวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของสานักพิมพ์ฯ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ของสานักพิมพ์ฯ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ใน
การขับเคลื่อนตามพันธกิจ ของสานักพิมพ์ฯ ซึ่งจะต้องตอบสนองและสอดคล้ องกับแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ในลักษณะงานประจา
เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุก ซึ่งประกอบด้วย โครงการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการขออนุมัติงบประมาณ
และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการของบประมาณปีต่อไป แผนกาหนดให้มีการยื ดหยุ่นและมีกลไกในการ
ปรับแผน การจัดทาแผนเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การ
ติดตามและประเมิน ผล ติดตามการใช้งบประมาณ และเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
จัดทาแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการของสานักพิมพ์ฯ โดย
คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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(1) กาหนดกลยุทธ์/วิธีการบริหารโครงการ
(2) วางแผนกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
(3) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับสนับสนุนการดาเนินงาน
(4) เลือกสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ส าหรับแต่ละส่ วนของโครงการในการ
ดาเนินงาน
(5) ตรวจสอบและควบคุมการดาเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
(6) ประสานงาน ดาเนินโครงการตามกาหนดเวลา
(7) กาหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานทั้งโครงการ
(8) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์เวลา ผลประโยชน์ และ
เทคนิคที่ใช้ในการดาเนินงาน
(9) การประเมินผลโครงการ
(10) รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามสาระใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ถือว่า
การส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยการวาง
แผนการดาเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุงการดาเนินงาน โดย ต้องจัดทาแผนพัฒนาที่
สอดคล้ องกับ ความมุ่งหมายและหลักการตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษา และเป้าหมาย ปรัชญา ธรรมนูญสถานศึกษา ติดตามประเมินผล การทางานของตนเอง
อย่างต่อเนื่องและนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ทุกขั้นตอน ควรเน้นการประสานงานและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(1) จัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุม เตรียมการเพื่อการประเมิน
(2) ดาเนินการประสานงานระดับนโยบาย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และระดับปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทาและบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(4) ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(5) จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมประเมินคุณภาพการศึกษา
(6) ตรวจสอบ การจั ด ท าเอกสารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภาพรวมของ
สานักพิมพ์ฯก่อนนาส่งคณะกรรมการประเมิน
(7) จัดเตรียมสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหาร
ทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บ ข้อมูล เบื้องต้น และให้ บริการข้อมูล ทางวิช าการ เกี่ยวกับด้านการ
บริหารงานทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษาตลอดจนผู้รับบริการ ได้
คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้
ประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
2.2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางอุษณีษ์ พรหมจรรย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. รับผิดชอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของสารบรรณกลาง
สานักพิมพ์ฯ
3. รับผิดชอบระบบ ERP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักพิมพ์ฯ
4. รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของสานักพิมพ์ฯ
5. รับผิดชอบเรื่องการจัดทาโครงการของสานักพิมพ์ฯ
6. รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสานักพิมพ์ฯ
7. รับผิดชอบเรื่องการรายงานผลการดาเนินงานของสานักพิมพ์ฯ
8. รับผิดชอบเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักพิมพ์ฯ
9. การติดต่อประสานงานกับบุคลาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10. รับผิดชอบเรื่องการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
10.1 รับงานจากอาจารย์
10.2 จัดเรียงเอกสารประกอบการสอน
10.3 เข้าเล่มเอกสารประกอบการสอน
10.4 จาหน่ายเอกสารประกอบการสอน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ได้เลือก การตรวจสอบคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์ มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้



/

ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์

บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
การควบคุมคุณภาพงานให้เป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การกาหนด
ความต้องการด้านคุณภาพต้องเริ่มจากผู้รับบริการ แล้วจึงมากาหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม
คุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพจึ ง เป็ น กระบวนการหนึ่ ง ของการควบคุ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ อกสาร
ประกอบการสอนที่ดี มีคุณภาพ กระบวนการต่างๆจะต้องมีมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์ของสานักพิมพ์ฯ ผู้รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพจะเป็นผู้จัดทา
เอกสารประกอบการสอน และบุคลากรผู้ตรวจที่มีประสบการณ์ รวมทั้งหัวหน้างาน
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ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ
ผู้ตรวจสอบคุณภาพจะใช้แบบตรวจสอบตามใบตรวจสอบคุณภาพทั้ง 3 ส่วน คือ ปก ส่วน
หน้า และเนื้อหา เนื้อหาการตรวจจะต้องครอบคลุมคือ ด้านความครบถ้วน และด้านความถูกต้อง เมื่อ
ตรวจสอบครบถ้วนแต่ละรายการแล้ว เจ้าหน้าที่จะเครื่องหมาย ที่ช่องสี่เหลี่ยมและเซ็นรับเอกสาร
คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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แสดงว่าได้ตรวจครบถ้ว นทุกข้อตามที่ระบุไว้ในแบบตรวจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ ส่ วนความ
ถูกต้องของเนื้อหาภายในเล่มใช้วิธีการกวาดตามองทีละย่อหน้าจากซ้ายไปขวาจนครบ และบันทึก
รายละเอียดคาผิดพลาดไว้ด้านหลัง ดังตัวอย่างภาพ

ภาพที่ 3.2 แบบตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดพิมพ์
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
สิ่งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. การตรวจสอบความถูกต้อง ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนในการพิจารณาต้นฉบับก่อนการ
จัดพิมพ์
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานต้องเหมาะสม
3. ในการอนุมัติจัดพิมพ์ต้องมั่นใจแล้วว่าเอกสารสมบูรณ์ ครบถ้วน

คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์

บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน
แผนการปฏิบัติงาน
1. ผู้รับบริการเขียนคาร้องแบบฟอร์มขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่สานักพิมพ์ฯ โดยกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมส่วนหน้าและปกชุดวิชาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับงานของสานักพิมพ์ฯ

ภาพที่ 4.1 ภาพแบบฟอร์มขอรับบริการผลิตเอกสารประกอบการสอน
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2. ผู้ตรวจสอบรับงานมาตรวจสอบ ประกอบด้วย ปก ส่วนหน้า เนื้อหา
3. ผู้ตรวจสอบทาการตรวจสอบโดยใช้แบบตรวจสอบคุณภาพ ทาการตรวจ 3 ส่วน คือปก
ส่วนหน้า และเนื้อในซึ่งต้องตรวจสอบทีละข้อตามรายการตรวจ เมื่อตรวจสอบด้านความ
ครบถ้วนและถูกต้อง แล้วให้ทาเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อไว้ เพื่อแสดงว่ารายการนั้นได้
ตรวจแล้ว
4. ผู้ตรวจสอบคุณภาพส่งงานคืนให้กับผู้รับบริการเพื่อดาเนินการแก้ไข
เทคนิคการปฏิบัติงาน
1. เมื่อผู้รับบริการส่งต้นฉบับ คือตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ส่วนหน้าและปกชุดวิชา
จานวน 1 เล่มมาให้ผู้ตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้ตรวจจะรับผิดชอบเอกสารประกอบการสอนฉบับนั้น
จนสิ้นสุดกระบวนการจัดพิมพ์
2. เอกสารประกอบการสอน โครงร่างของรูปเล่มประกอบด้วย
2.1 ปกนอก ควรจะมีข้อความดังนี้
2.1.1 เอกสารประกอบการสอน
2.1.2 รายวิชา.......................
2.1.3 ชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อยศ
2.1.4 คณะ .............................
2.1.5 มหาวิทยาลัย ..........................
2.16 เลข พ.ศ. ...................
สิ่ง ที่ต้ อ งตรวจ ดู ร ายละเอีย ดตามที่ ก ล่ า วมาทั้ง หมดว่ ามี ครบถ้ว นและสะกดค า
ถูกต้อง การตรวจสอบปกต้องตรวจการสะกดคาพิมพ์ถูก ทุกจุด

คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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ตัวอย่าง
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

ลีลา เลิศลักษณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2559

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างปกนอก

เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการศึกษานอกระบบ

วลี ตั้งใจเรียน

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2559

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างปกนอก (2)
หมายเหตุ รูปภาพหน้าปกนอกจะมีหรือไม่มีก็ได้

คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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2.2 สันปก ผู้เขียนจะเขียนข้อความบนสันปกหรือไม่เขียนก็ได้ ถ้าหากประสงค์จะเขียน
จะมีความความดังนี้
2.2.1 ชื่อวิชา
2.2.2 ชื่อผู้แต่ง
สิ่งที่ต้องตรวจ ดูรายละเอียดตามที่กล่าวมามีครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้อง
ตัวอย่างสันปก
การศึกษานอกระบบ

วลีตั้งใจเขียน

การเขียนเพื่อการสื่อสาร

ศร พันธ์แดง

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

วิเชียร เทียนใหญ่

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างสันปก
2.3 ปกใน มีส่วนประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับปกนอก แต่ให้เพิ่มวุฒิต่อท้าย ชื่อผู้แต่งหรือ
ใต้ชื่อผู้แต่ง ถ้ามี ISBN ก็ให้ใส่ไว้ก่อน เลข พ.ศ.
ตัวอย่างปกใน
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการศึกษานอกระบบ

วลี ตั้งใจเรียน
ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ISBN 974-276-818-8

2559

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างปกใน

คู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์
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2.4 คานา ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ
2.4.1 รหัสวิชา ชื่อวิชาที่เขียนตรงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.4.2 เนื้อความ กล่าวนา ความสาคัญ ความจาเป็น จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
ในวิชาที่เขียน สาระสาคัญของวิชาที่เขียน และประโยชน์ที่ได้จากการทาเอกสารประกอบการสอน
2.4.3 ชื่อผู้เขียน
2.4.4 วัน เดือน ปีที่พิมพ์
ตัวอย่างคานา
คานา
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การเขียนเพื่อการสื่อสาร รหัส.................
นี้ ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 8 หัวเรื่อง แต่ละหัวเรื่องใช้เวลาในการสอน 2
สัปดาห์ มุ่งเน้น ให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่ อสารที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจาวันตามวาระโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ การเขียน
จดหมาย การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนบันทึกการประชุม การเขียนชี้แจงข้อเท็จจริง
การเขียนชักชวน การเขียนเอกสารสิทธิ์ และสัญญาต่างๆ
ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละหัวข้อเรื่องจากเอกสาร หรือหนังสืออื่นๆ
เพิ่ม เติม อีก ส าหรั บ การเขียนที่เป็ นทางการควรยึ ดระเบีย บงานสารบรรณของส านั ก
นายกรัฐมนตรีเป็นหลัก หวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้คงอานสยประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนภาษาไทยตามสมควร หากท่านที่นาไปใช้มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีรับฟัง
และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้น ณ โอกาสนี้ด้วย
ศร พันธ์แดง
14 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างคานา
2.4.5 ข้อเสนอแนะในการเขียนคานา ควรคานึงถึงในข้อต่อไปนี้
1) ไม่ถ่อมตนจนเกินไป เช่น อ้างว่าไม่มีความรู้ หรือรู้น้อย
2) ไม่ออกตัวโดยไม่เกิดประโยชน์ เช่น อ้างว่ามีเวลาน้อย หรือเร่งรีบทางาน
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3) ไม่ระบุข้อผิดพลาดบกพร่องต่างๆ ซึ่งโดยปกติจะต้องไม่มี
4) ไม่ระบุความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่แสดงว่าผู้เขียนไม่มีความสามารถที่จะเขียนเอง
5) ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ
2.5 สารบัญ มีส่วนประกอบที่จะต้องลงรายการ คือ
2.5.1 สารบัญ (ตรงกลางหน้า)
2.5.2 หน้า (ชิดขวา)
2.5.3 คานา ให้ใส่ตัวเลขหน้าในวงเล็บหรือตัวอักษร ก ข
2.5.4 สารบัญอื่นๆ
2.5.5 แผนบริหารการสอนปรจาวิชา
2.5.6 แผนบริหารการสอนประจาบท
2.5.7 บทที่
2.5.8 บรรณานุกรม
2.5.9 ภาคผนวก (ถ้ามี)
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ตัวอย่างสารบัญ

สารบัญ
หน้า
คานา
....................................................................................... (1)
สารบัญ
....................................................................................... (2)
สารบัญภาพ
....................................................................................... (3)
สารบัญตาราง
....................................................................................... (4)
แผนบริหารการสอนประจาวิชา .....................................................................
(5)
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1 .................................................................
1
บทที่ 1 บทนา
....................................................................................... 3
................................
....................................................................... 20
เอกสารอ้างอิง
....................................................................................... 21
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 2 .............................................................................. 23
บทที่ 2
....................................................................................... 40
...............................
........................................................................ 45
เอกสารอ้างอิง
........................................................................................ 60
บรรณานุกรม
....................................................................................... 63
ภาคผนวก
....................................................................................... 66

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างสารบัญ
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2.5 แผนบริหารการสอน
2.5.1 แผนการสอนประจาวิชา จะประกอบด้วยรายละเอียดของหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1) ชื่อวิชา รหัสวิชา จานวนหน่วยกิต – ชั่วโมง และเวลาเรียน ทั้งหมด 16
สัปดาห์ (ไม่รวมการวัดผล ประเมินผล)
ชื่อวิชา (ไทย) .......................................................................................... ....
(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................ ....
2) คาอธิบายรายวิชา ...................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) วัตถุประสงค์ทั่วไป (พุทธพิสัย , จิตพิสัย , และทักษะพิสัย)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) เนื้อหา นาเนื้อหาจากคาอธิบายรายวิชามากาหนดเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อ
รอง และกาหนดเวลาที่ใช้สอนแต่ละหัวข้อหรือแต่ล ะเรื่องว่า ใช้เวลาในการสอนกี่ชั่วโมง โดยยึด
จานวนชั่วโมงที่รายวิชากาหนด
(1) .........................................................................3 ชั่วโมง
.........................................................................
.........................................................................
(2) .........................................................................6 ชั่วโมง
.........................................................................
.........................................................................
ฯลฯ
5) วิธีการสอนและกิจกรรม ให้กาหนดรูปแบบการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเสนอแนะที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่กาหนด
(1) .........................................................................................................
(2) .........................................................................................................
(3) .........................................................................................................
ฯลฯ
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6) สื่ อการเรียนการสอน กาหนดสื่ อและนวัตกรรมที่จะใช้ใ นการเรียนรู้
เนื้อหาสาระของรายวิชา ที่เด่นและทันสมัย
(1) .........................................................................................................
(2) .........................................................................................................
(3) .........................................................................................................
ฯลฯ
7) การวัดผลการประเมินผล ให้เสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
รายวิชา เช่น การทดสอบการประเมินจากสภาพที่เป็นจริง ฯลฯ การกาหนดคะแนนระหว่างภาค และ
ปลายภาคเรียน
(1) การวัดผล
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(2) การประเมินผล
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................
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ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจาวิชา
รหัสวิชา …………………………
รายวิชา มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Standard of Industrial Production)

3(3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติความเป็นมา บทบาท หน้าที่ ความสาคัญ และประโยชน์ของการควบคุม
คุณภาพ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม
รวมถึงการรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ของสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตลอดจนศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรม ประเภทต่ าง ๆ ศึ กษากระบวนการพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ อุต สาหกรรม และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000
ฯลฯ รวมถึงการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการรับรองระบบการจัดสุขลักษณะที่ดีในสถาน
ประกอบการณ์ตามมาตรฐาน GMP และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม
จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ถึงความสาคัญ บทบาท และหน้าที่ รวมถึงประโยชน์
ของการดาเนินกิจกรรมในหัวข้อการเรียนรู้ต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้อย่างถูกต้อง
1 ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานควบคุมคุณภาพ รวมถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากการควบคุมคุณภาพ
2 ความสาคัญ และประโยชน์ของการมาตรฐานในงานอุตสาหกรรม การขอรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภท
ต่าง ๆ
3 ความสาคัญของการพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงการวัดผลของผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรม
4 ความสาคัญ และประโยชน์ของการดาเนินกิจกรรมตามมาตรฐาน ISO 9000, ISO
14000 และ ISO 18000 รวมถึงการขอรับการรับรองของมาตรฐานต่าง ๆ
5 ความสาคัญ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการ
รับรองระบบการจัดสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ ตามมาตรฐาน GMP
6 มาตรฐานต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม
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เนื้อหา
บทที่ 1

บทที่ 2

เรื่อง ความเป็นมาและความสาคัญของคุณภาพ
บทนา
ความหมายของคุณภาพ
ความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ
ทฤษฎีการควบคุมคุณภาพ
ประโยชน์และความสาคัญของการควบคุมคุณภาพ
สรุป
แบบฝึกหัดท้ายบท
เอกสารอ้างอิง

3 ชั่วโมง

เรื่อง มาตรฐานและการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6 ชั่วโมง
บทนา
ความหมายและความสาคัญของมาตรฐาน
ระดับของมาตรฐาน
หลักการของมาตรฐาน
ประโยชน์ของมาตรฐาน
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขที่ผู้ทาผลิตภัณฑ์ต้องปฏิบัติ
สรุป
แบบฝึกหัดท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
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3. เนื้อใน ได้แก่ ส่วนเนื้อหาสาระ และส่วนอ้างอิง
3.1 ส่วนเนื้อหาสาระ เอกสารประกอบการสอนที่ดี นอกจากจะต้องมีเนื้อหาสาระทาง
วิชาการที่ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัยแล้ว ยังต้องมีรูปแบบการเขียนหรือโครงสร้างของเนื้อหาถูกต้อง
ตามหลักวิชาการนั้น ซึ่งจะช่วยให้การนาเสนอชัดเจน เข้าใจสาระสาคัญได้ง่าย เป็นรูปแบบเดียวกัน
โดยตลอด และก่อความสนใจให้ผู้อ่านติดตามต่อไป
สิ่งที่ต้องตรวจ
1) มีองค์ประกอบ ได้แก่ หัว เรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์มีครบถ้ว น
เลขลาดับตอนตรงกันทุกจุด
2) ตรวจเลขลาดับเรื่องที่ในแต่ละเรื่อง และเลขลาดับกิจกรรม และแนว
ตอบกิจกรรม ดูการตรงกัน ของเลขลาดับ ได้แก่ การเรียงลาดับของ
เรื่องที่ถูกต้องทุกเรื่อง ตรงทั้งในส่วนของเนื้อหาแต่ละเรื่อง แล้วตรงกับ
เลขกิจกรรมและแนวตอบกิจกรรมในตอนท้ายเรื่องด้วย
3) ตรวจสอบเนื้อหาสาระภายในคือ การเรียงลาดับหัวข้อในเนื้อหาไล่เรียง
กันถูกต้อง นอกจากนี้การตรวจเนื้อหา ควรสแกนสายตาไปทีล ะย่อ
หน้า ดูคาผิด ตัวสะกด วรรคตอน ลาดับการย่อหน้า หรืออื่นๆเท่าที่
กวาดสายตาไปเห็น
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เค้าโครงที่นามาใช้เขียนเอกสารประกอบการสอน
แบบที่ 1
บทที่ 1
ชื่อเรื่อง ……………………………
1.1 ความนา
1.2 ความสาเร็จของสิ่งแวดล้อม
1.2.1 การดาเนินชีวิต
1.2.2 การตั้งถิ่นฐานของประชากร
1.2.3 ที่อยู่อาศัย
1.2.4 ส่วนประกอบของร่างกาย
1.2.4.1 สีของผิว
1.2.4.2 ขนาดของร่างกาย
1.2.4.3 ระบบการหายใจ
1.2.5 ความหลากหลายทางวัฒนาธรรม
1.3 ชนิดของสิ่งแวดล้อม
1.3.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
1.3.1.1 ลักษณะทางภูมิประเทศ
(1) ภูมิประเทศหลัก
(2) ภูมิประเทศรอง
1.3.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
(1) อุณหภูมิ
(2) ปริมาณน้าฝน
(3) ลมและพายุ
1.3.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.4 บทสรุป (ถ้าหากไม่เขียนหัวข้อบทสรุปไว้ ให้ย่อหน้าลงมาและสรุปเนื้อหาสาคัญของบทนั้นไว้
อย่างน้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
1.5 คาถามทบทวน (คาถามที่ต้องแสดงวิธีทา ให้เฉลยคาตอบไว้ที่ภาคผนวก) ((ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง
(ถ้ามี)

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างเนื้อใน แบบที่ 1
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แบบที่ 2
บทที่ 1
ชื่อเรื่อง ……………………………
เขียนข้อความเพื่อเป็นการเข้าสู่บทนาก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด ดังตัวอย่าง
กาหนดหัวเรื่อง ดังนี้
1.1 ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
1.1.1 การดาเนินชีวิต
1.1.2 การตั้งถิ่นฐานของประชากร
1.1.3 ที่อยู่อาศัย
1.1.4 ส่วนประกอบของร่างกาย
1.1.4.1 สีของผิว
1.1.4.2 ขนาดของร่างกาย
1.1.4.3 ระบบการหายใจ
1.1.5 ความหลากหลายทางวัฒนาธรรม
1.2 ชนิดของสิ่งแวดล้อม
1.2.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
1.2.1.1 ลักษณะทางภูมิประเทศ
ภูมิประเทศหลัก
ภูมิประเทศรอง
1.2.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
อุณหภูมิ
ปริมาณน้าฝน
ลมและพายุ
1.2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม
1.2.2.1 ประชากร
1.2.2.2 สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ
1.2.2.3 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
1.3 บทสรุป (ถ้าหากไม่เขียนหัวข้อบทสรุปไว้ ให้ย่อหน้าลงมาและสรุปเนื้อ หาสาคัญของบทนั้นไว้
อย่างน้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
1.4 คาถามทบทวน (คาถามที่ต้องแสดงวิธีทา ให้เฉลยคาตอบไว้ที่ภาคผนวก) ((ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง
(ถ้ามี)

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างเนื้อใน แบบที่ 2
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แบบที่ 3
บทที่ 1
ชื่อเรื่อง ……………………………
เขียนข้อความเพื่อเป็นการเข้าสู่บทนา ประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด ก่อนขึ้นเนื้อหาในบท ดังตัวอย่าง
กาหนดหัวเรื่อง ดังนี้
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
1. การดาเนินชีวิต
2. การตั้งถิ่นฐานของประชากร
3 ที่อยู่อาศัย
4 ส่วนประกอบของร่างกาย
4.1 สีของผิว
4.2 ขนาดของร่างกาย
4.3 ระบบการหายใจ
5. ความหลากหลายทางวัฒนาธรรม
ชนิดของสิ่งแวดล้อม
1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
1.1 ลักษณะทางภูมิประเทศ
1.1.1 ภูมิประเทศหลัก
1.1.2 ภูมิประเทศรอง
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
1.2.1 อุณหภูมิ
1.2.2 ปริมาณน้าฝน
1.2.3 ลมและพายุ
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม
2.1 ประชากร
2.2 สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ
2.3 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
3. บทสรุป (ถ้าหากไม่เขียนหัวข้อบทสรุปไว้ ให้ย่อหน้าลงมาและสรุปเนื้อหาสาคัญของบทนั้นไว้อย่าง
น้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
4. คาถามทบทวน (คาถามที่ต้องแสดงวิธีทา ให้เฉลยคาตอบไว้ที่ภาคผนวก) ((ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง
(ถ้ามี)

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างเนื้อใน แบบที่ 3
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แบบที่ 4
บทที่ 1
ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(ข้อความอารัมภบท)............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปรัชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1 ...............
1.1 .................
2....................
2.1 ..................
2.2 .......................
บทสรุป
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างเนื้อใน แบบที่ 4
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3.2 ส่วนอ้างอิง ได้แก่ เชิงอรรถ บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี)
การอ้างอิงเป็นเรื่องที่จาเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการจัดทาผลงานทางวิชา เพราะ
ผู้เขีย นต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ แก่ผู้อ่านว่าเป็น
ผลงานที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างมีหลักฐาน เมื่อนาข้อความของผู้อื่นมาไว้ในเนื้อหา ไม่ว่าจะ
คัดลอกข้อความหรือสรุปความคิดเห็น ต้องให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน ด้วยการระบุว่าเป็นงานของ
ใครแทรกไว้ในเนื้อหาหรือลงเชิงอรรถไว้ และต้องลงไว้เป็นหลักฐานในบรรณานุกรมให้ถูกต้องตาม
หลักการอ้างอิงและการลงรายการในบรรณานุกรมตามลักษณะผลงานทางวิชากรนั้นๆด้วย
กองบรรณาธิการกาหนดให้ผู้เขียนรวบรวมเอกสารอ้างอิงเฉพาะรายการเอกสารที่
ถูกอ้างไว้ในส่ว นเนื้ อเรื่องเท่านั้น ภายใต้หั วข้อ "เอกสารอ้างอิง" สาหรับบทความภาษาไทย และ
"References" สาหรับบทความภาษาอังกฤษ หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงกาหนดให้ผู้เขียนใช้
แบบ APA citation style (American Psychological Association Citation Style)
วิธีการตรวจ ตรวจรูปแบบการเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรมทุกหน่วยให้ถูกต้อง
และตรวจภาคผนวก
ตัวอย่างส่วนอ้างอิง
วิศิษฐ์ วังวิญญู, (2526). ความต่างและความคล้ายระหว่างหมู่บ้านเล็กและซัมเมอร์ฮิล. ใน ชีวิต
จริงที่หมู่บ้านเล็ก. (พิภพ ธงไชย, บรรณาธิการ).หน้า 51-59. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก.
Harrington, J. F. (1972). Seed Storage and Longevity. In Seed Biology (ed. T. T.
Kozlowski) Vol. II. Pp. 145-245. New York: Academic Press.
สุรพล อุปดิสสกุล. (2521). สถิติ: การวางแผนการทดลองเบื้องต้น.กรุงเทพฯ: ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างส่วนอ้างอิง
4. เขียนเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการที่ทาการตรวจสอบคุณภาพทั้งหมดแล้ว
บันทึกข้อบกพร่องผิดพลาดด้านหลังของกระดาษ แล้วกรอกคะแนนที่ผิดพลาดลงในช่องด้ายซ้ายมือ
ด้านล่างของกระดาษ คะแนนที่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพรายบุคคล
5. คืนทั้งหมดให้แก่เจ้าของงานเพื่อแก้ไข
6. กรณีที่แก้ไข ตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดพิมพ์ได้ทันที
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การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานบริหารทั่วไป สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดาเนินการติดตามงานแต่ละงาน โดย
มีการวางแผนเป็นการบันทึกช่วยจา ว่าจะติดตามงานอะไร โดยติดตามงานเป็นระยะๆ ด้วยวาจา และ
ลายลักษณ์อักษร โดยการวิเคราะห์การทางานของบุคลากรแต่ละคน วิธีการติดตามทวงถามงานต้องมี
มนุษย์สัมพันธ์ ศิลปะในการพูด เพื่อมิให้เกิดความ กดดัน ขัด แย้ง ปฏิเสธงาน ซึ่งสิ่งดังกล่าวนามาซึ่ง
การล้มเหลวของงาน หรืองานด้อยประสิทธิภาพ
การประสานงาน เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ความ
จริงใจ ความอดทนอดกลั้น ความยิ้มแย้มแจ่มใส ในการติดต่อกับบุคคลอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุน
ขอความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
1. ขาดบุคลากรทางด้านพิสูจน์อักษร จึงทาให้ บางครั้งเอกสารเกิดความผิดพลาด และเกิด
ความล่าช้าของงาน ส่งผลถึงกระบวนการพิมพ์
2. ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการสอนมีจากัด
3. รูปแบบการจัดทาเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์บางท่านยังไม่ถูกต้องตามคู่มือการ
เขียนผลงานทางวิชาการ
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
1. ขอกรอบอัตรากาลังตาแหน่ง พิสูจน์อักษร ในโครงสร้างการบริหารจัดการของสานักพิมพ์ฯ
2. กาหนดปฎิทินงานเพื่อขอรับต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน เพื่อให้มีระยะเวลาในการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมและงานเสร็จตรงตามเวลา
3. เผยแพร่ข้อมูลการจัดทาคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์ผู้สอนทราบ เช่น
การเผยแพร่ข้อมูลในระบบสารสนเทศ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
1. บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบในงานของตนเองให้มีคุณภาพ โดยการอ่านพิสูจน์อักษร
ให้มีสมาธิ ละเอียด รอบคอบ ตรวจสอบและระมัดระวังในแต่ละจุดความผิดพลาด เพื่อเพิ่มคุณค่างาน
เอกสารทางวิชาการให้แก่สานักพิมพ์ฯ
2. ผู้ตรวจสอบคุณภาพต้องทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบรายการของแบบตรวจสอบ
คุณภาพงานทุกข้อให้ถี่ถ้วน มีความละเอียดให้มากที่สุด เพราะเป็นการตรวจสอบในขั้นสุดท้าย และ
ควรค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการอย่างสม่าเสมอ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง
3. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนวเดียวกัน
4. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในแต่ละด้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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