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ภาพถ่ายหอพระ
มศว องครักษ์

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡Ê×èÍáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ


สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีอายุครบ 15 ปี แล้ว  ภารกิจของสำ�นักสื่อฯ ได้พัฒนามาเป็นลำ�ดับจากการ
ดำ�เนินงานหลักในเรื่องของการสอนทางไกลแบบสองทาง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ในช่วงแรกๆ พัฒนา
มาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักหลายด้าน คือ เป็นหน่วยงานที่หารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองหรือหารายได้เพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน ผลิตและให้บริการสื่อการเรียนการสอน ผลิตและให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
นิสิตและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งทาง
วิชาการและข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพัฒนาหน่วยงานให้มีการทำ�งานที่เป็นระบบ
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนาเป็นฐาน
รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการดำ�เนินงานในกิจกรรมด้านต่างๆ
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน รวมทั้งภาระงานอื่นๆ ที่สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการ
ตามนโยบายการหารายได้อีกด้วย รายงานประจำ�ปีฉบับนี้จึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงจำ�นวนภาระงาน ผลงาน
และการทุ่มเทการทำ�งานของบุคลากรทุกคนในปีที่ผ่านมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถ่ายมุมสูง

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ�

ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของสำ�นักสื่อฯ
ประวัติสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
การแบ่งส่วนราชการ
การบริหารงาน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะกรรมการบริหารสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ข้อมูลด้านอัตรากำ�ลังบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลด้านอาคารและสถานที่
ข้อมูลด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์

ส่วนที่ 2 ผลการดำ�เนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำ�นักสื่อฯ และรายงานการประเมินตนเอง
ของตัวชี้วัดตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สรุปผลการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ  

ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แนวทางการพัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ส่วนที่ 5 ผลงานเด่นในรอบปี 2552 ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผลงานเด่นในรอบปี 2552
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
การประหยัดทรัพยากรกระดาษ

ภาคผนวก

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำ�นักสื่อฯ
อัตราค่าบริการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
การควบคุมมาตรฐาน และคุณภาพในการดำ�เนินการ
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ส่วนที่ 1
บทนำ�
เทคโนโลยีนำ�การศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม

ภาพถ่ายเรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว
มศว องครักษ์

บทนำ�

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปรัชญา

เทคโนโลยีนำ�การศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น สร้างสรรค์การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษา  บนฐานงาน
วิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล

พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม
3. สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. สร้างสรรค์งานผลิตและให้บริการสื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
5. สร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. พัฒนาระบบการผลิตและบริการให้มีคุณภาพ
7. สร้างสรรค์องค์กรบริการเชิงธุรกิจ
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เป้าประสงค์

1. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการ
3. สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. ผลิตและให้บริการสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และ
สาขาวิชาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
5. สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์
6. นำ � ระบบการจั ด การสารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ มี ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
7. สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพื่อหารายได้พัฒนาองค์กร
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ยุทธศาสตร์สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 		
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
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ประวัติสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้าน เทคโนโลยีการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 ในเรื่องของการนำ�เทคโนโลยีการศึกษามาใช้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทันสมัย
ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ขึ้นอย่างจริงจัง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานกรรมการ ต่อมาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดทำ�โครงการจัดตั้งสำ�นักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จัดสรร งบประมาณ
สำ�หรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสำ�นักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ ห้องสตูดิโอ ห้อง
ตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการ
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา  (IT Campus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
รับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย
ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี  3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
โทรคมนาคม ซึ่งจะทำ�ให้การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ
อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจึง
ได้ดำ�เนินการแบ่งส่วนงานให้สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกำ�กับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกำ�กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา  และในปี พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แบ่งส่วนงานภายในเพิ่มขึ้นหลายคณะ สถาบัน สำ�นัก และศูนย์ ซึ่งรวมทั้ง
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาด้วย สำ�นักสื่อฯ จึงเปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานในกำ�กับมาเป็นส่วนงาน
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ภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีสถานะเทียบเท่าคณะทุกประการ และได้มอบนโยบายให้สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการ
7 ด้าน คือ
1) เป็นหน่วยงานผลิตและให้บริการสื่อการเรียนรู้
2) สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
3) พัฒนาหน่วยงานโดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา
4) หารายได้เลี้ยงตนเอง
5) เป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิต
6) สร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยีการศึกษา เช่น สำ�นักคอมพิวเตอร์ และสำ�นัก
หอสมุดกลาง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย  
ทำ�ให้ปัจจุบันสำ�นักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนินงานตามภารกิจที่ได้
รับมอบหมายดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำ�นักสื่อฯ จึงได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ขึ้น 6 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การหารายได้
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
นอกจากนี้ยังได้แบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำ�นักสื่อฯ ใหม่ โดยแบ่งเป็นส่วนของสำ�นักงาน
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและ
บริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์) และ ศูนย์การพิมพ์ มศว
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การแบ่งส่วนราชการ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการจัดแบ่ง
ส่วนราชการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในกำ�กับของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543 ออกเป็น 5 งาน ได้แก่ สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ งานผลิตรายการโทรทัศน์ งานบริการสื่อ งานบันทึกเสียง
งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สำ�นักสื่อฯ  
เป็นหน่วยงานหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน สำ�นักสื่อฯ
จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รวมถึงรองรับนโยบายการหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้น สำ�นักสื่อฯ จึงได้ขออนุมัติแบ่งส่วนราชการใหม่
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายใน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2552 อนุมัติโครงสร้างใหม่ของสำ�นักสื่อฯ  เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2552  จึงประกาศแบ่ง
ส่วนราชการของสำ�นักสื่อฯ ออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ สำ�นักงานผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อฯ   ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์) ฝ่ายวิจัยและ
ฝึกอบรม และศูนย์การพิมพ์ มศว

การบริหารงาน

การบริหารงานของสำ�นักสื่อฯ   มีคณะกรรมการบริหารสำ�นักสื่อฯ ที่ประกอบไปด้วยผู้อำ�นวยการ เป็น
ประธาน รองผู้อำ�นวยการ หัวหน้างานเป็นกรรมการ และเลขานุการเป็นกรรมการและเลขานุการ การดำ�เนินงาน
ของสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงมีคณะกรรมการประจำ�สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษา กำ�กับดูแลนโยบาย ให้ดำ�เนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานตลอดจนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ 1    โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
CEMT ANNUAL REPORT 2009

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการประจำ�สำ�นักสื่อฯ

คณะกรรมการบริหารส่วนงานภายใน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสำ�นักสื่อฯ

สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์
(ประสานมิตร-องครักษ์)
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ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
ศูนย์การพิมพ์ มศว

คณะกรรมการอำ�นวยการส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5. รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
7. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและทรัพย์สิน
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
9. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
10. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
12. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
13. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
14. ผู้อำ�นวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
15. ผู้อำ�นวยการสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา
16. ผู้อำ�นวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
17. ผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
18. ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
19. ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกำ�ลังกาย
20. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
21. ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
22. ผู้อำ�นวยการกองกลาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการประจำ�สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1. ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2. รองผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
4. หัวหน้างานบริการสื่อโสตทัศน์
5. หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์
6. หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. หัวหน้างานบันทึกเสียง
8. อาจารย์ ดร.อรรณพ  โพธิสุข
9. อาจารย์วรรณวรุณ  ตั้งเจริญ
10. อาจารย์หม่อมหลวงอุสุมา  สุขสวัสดิ์
11. นายถนอมศักดิ์  ศรีจันทรา
12. เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

คณะกรรมการบริหารสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

CEMT ANNUAL REPORT 2009

1. ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง)
2. รองผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ (นายจารุวัส  หนูทอง)
3. รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์นฤมล  ศิระวงษ์)
4. ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ (นายไพรัตน์  ดีเทียนอินทร์)
5. ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร (นายเมธี  คชาไพร)
6. หัวหน้าศูนย์การพิมพ์ มศว (นายพิพัฒน์  สมใจ)
7. หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์ (นายธนกร ขันทเขตต์)
8. หัวหน้างานบริการสื่อ (นายยอดชาย  ไทยประเสริฐ)
9. หัวหน้างานบันทึกเสียง (นายชณรรษ  หาญอาษา)
10. เลขานุการสำ�นักสื่อฯ (นางอภิรดี  สุขีเกตุ)
11. นางสาวสายรุ้ง   ลิวัลย์  
12. นางสาวสุกัญญา  หงษาครประเสริฐ
13. นางสาวจิตรา  ปาลศรี
14. นายวีรวัฒน์  เพ็งช่วย
15. นายสุพจน์  พ่วงศิริ
16. นางจุไรรัตน์  ดีเทียนอินทร์
17. นายณัฐนัย  ศรีโรจน์
18. นายชัยพร  สุวรรณประสพ
19. นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
20. นายกริช  มะกล่ำ�เทศ
21. นายชูศักดิ์  สุขสำ�ราญ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

22.
23.
24.
25.

นายธนิสร  ศิริรธัญญู  
นายประยงค์  วินิจวงษ์  
นายนิติพันธ์  โดดสกุล
นางสาวนันทนัช  พิมลบรรยงก์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายจารุวัส  หนูทอง
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายไพรัตน์  ดีเทียนอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

16

นายเมธี  คชาไพร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร

ºØ¤ÅÒ¡Ã
2


ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

นางอภิรดี  สุขีเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
รักษาการแทน  เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โทร. 5445

น.ส.นันทนัช  พิมลบรรยงก์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 5407

น.ส.สายรุ้ง  ลิวัลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 5405

นายนิติพันธ์  โดดสกุล
นักวิชาการพัสดุ
โทร. 5404

น.ส.สุกัญญา  หงษาครประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 5404

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2552 ÊÓ¹Ñ¡Ê×èÍáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
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§Ò¹¼ÅÔµÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹ì

นายวีรวัฒน์  เพ็งช่วย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 5448

นายธนกร  ขันทเขตต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างาน
โทร. 5448

§Ò¹¼ÅÔµÊ×èÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì
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น.ส.จิตรา  ปาลศรี
นักวิชาการช่างศิลป์
โทร. 5448

18

§Ò¹ºÑ¹·Ö¡àÊÕÂ§

§Ò¹ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂ

นายชณรรษ  หาญอาษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างาน
โทร. 5408, 5414

นายเมธี  คชาไพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างาน
โทร. 5408

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊ×èÍ (»ÃÐÊÒ¹ÁÔµÃ-Í§¤ÃÑ¡Éì)

นายยอดชาย  ไทยประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างาน
โทร. 5408

นายไพรัตน์  ดีเทียนอินทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 1110

นายณัฐนัย  ศรีโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 5414

นายสุพจน์  พ่วงศิริ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 1110

นางจุไรรัตน์  ดีเทียนอินทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร. 1110

นายชัยพร  สุวรรณประสพ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
โทร. 5414

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2552 ÊÓ¹Ñ¡Ê×èÍáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
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ÈÙ¹Âì¡ÒÃ¾ÔÁ¾ì ÁÈÇ
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นายพิพัฒน์  สมใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
หัวหน้างาน (ศูนย์การพิมพ์)

นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายกริช  มะกล่ำ�เทศ
พนักงานบริการอัดสำ�เนา

นายธนิสร  ศิริรธัญญู
เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์

นายชูศักดิ์  สุขสำ�ราญ
ลูกมือช่าง

นายประยงค์  วินิจวงษ์
พนักงานบริการทั่วไป

20

ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลด้านอัตรากำ�ลังบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  สำ�นักสื่อฯ มีอัตรากำ�ลัง ทั้งสิ้น จำ�นวน  22  อัตรา  แยกเป็น
ข้าราชการ
จำ�นวน
4
อัตรา
ลูกจ้างประจำ�
จำ�นวน
2
อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) จำ�นวน
7
อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
จำ�นวน
7
อัตรา
ลูกจ้างโครงการ (เงินรายได้)
จำ�นวน
2
อัตรา
		 						
รวมทั้งสิ้นจำ�นวน
22
อัตรา

ตารางที่ 1

แสดงจำ�นวนบุคลากรสำ�นักสื่อฯ จำ�แนกตามหน่วยงาน

สายงาน
1.  สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
2.  ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
3.  ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
    ผ่านเครือข่ายและบริการโสต  
    ทัศนูปกรณ์
    -   ประสานมิตร
    -   องครักษ์
4.  ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
5.  ศูนย์การพิมพ์ มศว
รวมทั้งสิ้น

ประเภทบุคลากร/จำ�นวน
พนักงาน
ลูกจ้าง
ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ประจำ�

ลูกจ้าง
โครงการ

รวม
(คน)

(แผ่นดิน)

(เงินรายได้)

1
1

2
3

2
1

-

-

5
5

1
*1
4

2
7

3
1
7

2
2

2
2

4
3
5
22

หมายเหตุ  *  รายการที่ 5 ข้าราชการ อยู่ระหว่างการดำ�เนินการตัดโอนอัตราจากงานจักรกลการพิมพ์
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ตารางที่ 2

แสดงจำ�นวนบุคลากรสำ�นักสื่อฯ จำ�แนกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
vต่ำ�กว่าปริญญาตรี
vปริญญาตรี
vปริญญาโท
vปริญญาเอก*
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ประเภทบุคลากร/จำ�นวน
พนักงาน
ลูกจ้าง
ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ประจำ�
1
1
2
5

:

ลูกจ้าง
โครงการ

(แผ่นดิน)

(เงินรายได้)

4
2
1
7

1
4
2**

2
-

1
1
-

7

2

2

รวม
(คน)
4
12
3
3
22

*กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก จำ�นวน 3 ราย
**กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโท จำ�นวน 2 ราย

ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนบุคลากรสำ�นักสื่อฯ จำ�แนกตามตำ�แหน่งและวุฒิการศึกษา
สายงาน/ตำ�แหน่ง

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

-

4

2*

2**

8

- ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

-

-

-

1**

1

- ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

1

1

-

-

2

- นักวิชาการช่างศิลป์

-

1

-

-

1

- นักวิชาการเงินและบัญชี

-

1

-

-

1

- นักวิชาการพัสดุ

-

1

-

-

1

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

2***

2

-

4

- ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

-

1

-

-

1

- เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์

-

1

-

-

1

- พนักงานบริการอัดสำ�เนา

1

-

-

-

1

- ลูกมือช่าง

1

-

-

-

1

- พนักงานบริการทั่วไป

1

-

-

-

1

4

14

4

1

23
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สายสนับสนุนวิชาการ

รวมทั้งสิ้น

22

หมายเหตุ

:

*   กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโท จำ�นวน 2 ราย
**  กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก จำ�นวน 3 ราย
*** ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อยู่ระหว่างการดำ�เนินการขอโอน
     อัตราจากงานจักรกลการพิมพ์ 1 ตำ�แหน่ง

ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่ง  
งบประมาณ 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552     
สำ�นักสื่อฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณและมีรายจ่าย ดังนี้

ตารางที่ 4

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

แสดงจำ�นวนเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรร และการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ
การเบิกจ่าย
เหลือจ่าย
ที่ได้จัดสรร
344,400.00
343,448.22
951.78
575,000.00
539,077.50
35,922.50
919,400.00
882,525.72
36,874.28

งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณที่ การเบิกจ่าย
เหลือจ่าย
ได้จัดสรร
1,506,240.00 921,156.00
585,084.00
2,687,230.00 1,213,655.29 1,473,574.71
1,885,000.00 1,824,971.00 60,029.00
906,121.00
394,281.00
511,840.00
282,909.00
135,721.00
147,188.00
7,267,500.00 4,489,784.29 2,777,715.71

หมายเหตุ

w งบลงทุน เงินเหลือจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างดำ�เนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  (ห้องสำ�นักงานและ
ด้านหน้าสำ�นักสื่อฯ) โดยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
w งบบุคลากร เหลือจ่ายเนื่องจากสำ�นักสื่อฯ ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรอัตรา 
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ข้อมูลด้านอาคารและสถานที่
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สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีสถานที่ทำ�การอยู่ที่อาคารเรียนรวม (อาคาร 14) มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ตั้งอยู่ที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งมีพื้นที่
ในความรับผิดชอบ จำ�นวน 8 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นห้องสำ�นักงาน ห้องประชุม ห้องเรียนที่ต้องควบคุมดูแลระบบโสต
ทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ดังนี้
		 ประเภทห้อง						
สถานที่ตั้ง
1. ห้องเรียน			
- ห้อง 14-204 (ห้องรับทางไกลฯ)
อาคาร 14 ชั้น 2 ขนาด 226 ที่นั่ง
- ห้อง 14-304 (ห้องส่งทางไกลฯ)
อาคาร 14 ชั้น 3 ขนาด 237 ที่นั่ง
- ห้อง 14-405 (ห้องรับทางไกลฯ)
อาคาร 14 ชั้น 4 ขนาด 237 ที่นั่ง
- ห้อง 14-505
อาคาร 14 ชั้น 5 ขนาด 240 ที่นั่ง
- ห้อง 14-605
อาคาร 14 ชั้น 6 ขนาด 240 ที่นั่ง
- ห้อง 14-705
อาคาร 14 ชั้น 7 ขนาด 240 ที่นั่ง
- ห้อง 14-805
อาคาร 14 ชั้น 8 ขนาด 240 ที่นั่ง
2. ห้องปฏิบัติการ			
- ห้องสตูดิโอ (ใหญ่)
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้องสตูดิโอ (เล็ก)
อาคาร 14 ชั้น  3
- ห้องบันทึกเสียง
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้องตัดต่อวีดิทัศน์
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้องผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้องฝึกอบรม (14-404)
อาคาร 14 ชั้น 4
3. ห้องประชุมและห้องทำ�งาน			
- ห้องประชุม (103/2)
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้องสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้อง 14-203 งานบริการสื่อ
อาคาร 14 ชั้น 2

24

นอกจากนี้สำ�นักสื่อฯ ยังมีสถานที่ทำ�การอยู่ที่อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์   ตั้งอยู่ที่ 107 หมู่ที่ 6  
ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำ�นวน 4 ส่วน
ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ต้องควบคุมดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ และห้องสำ�นักงาน ดังนี้
		 ประเภทห้อง						
1. ห้องเรียน			
- ห้อง ศร 201
- ห้อง ศร 203
- ห้อง ศร 204
2. ห้องทำ�งาน			
- ห้องบริการสื่อ (องครักษ์)

สถานที่ตั้ง
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
อาคารเรียนรวม ชั้น 2 (ศร 205)

ข้อมูลด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานนำ�ร่องในการหาราย
ได้เพื่อเลี้ยงตนเอง โดยได้ให้บริการผลิตสื่อประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ และการให้บริการเช่าอุปกรณ์/สถานที่
การให้บริการถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ บันทึกเสียง ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   เพื่อหารายได้พัฒนาหน่วยงาน ดังนั้น   สำ�นักสื่อฯ
จึงได้จัดหาและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสำ�หรับการให้บริการในด้านต่างๆ ตามภารกิจ
หลักของสำ�นักสื่อฯ  อาทิเช่น

เครื่องมือ/อุปกรณ์ด้านระบบภาพวีดิทัศน์

		 w ชุดถ่ายทำ�วีดิทัศน์ในสตูดิโอ
		 w กล้องถ่ายวีดิทัศน์ความคมชัดสูง
		 w ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์
w เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์กำ�ลังสูง
		 w เครื่องนำ�เสนอข้อมูลดิจิทัล
		 w จอรับภาพแบบฉายหลัง
		 w ชุดผลิตแผ่น DVD/CD
		 w ชุดจอมอนิเตอร์ 4 นิ้ว
		 w จอ LCD TV 52 นิ้ว
		 w จอพลาสม่า  42 นิ้ว
		 w LCD มอนิเตอร์ความคมชัดสูง
		 w ชุดระบบ Video Conference
		 w เครื่องเลือกสัญญาณภาพ-เสียงวีดิทัศน์
		 w เครื่องแปลงสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์เป็นวีดิทัศน์
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w
w
w
w
w
w
w

เครื่องขยายสัญญาณภาพ-เสียงวีดิทัศน์
เครื่องขยายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์
ห้องตัดต่อวีดิทัศน์
ชุดลำ�ดับภาพวีดิทัศน์ ระบบ Digital
ห้องสตูดิโอ ถ่ายทำ�รายการโทรทัศน์/เทคนิคนำ�เสนอ
Server/ชุดคลังข้อมูลวีดิทัศน์
เครื่องสำ�เนา DVD

เครื่องมือ/อุปกรณ์ด้านระบบเสียง/บันทึกเสียง

		 w ชุดขยายเสียง (ขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก)
		 w ห้องบันทึกเสียงระบบ Digital

เครื่องมือ/อุปกรณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่ง

		 w ชุดกล้องถ่ายภาพดิจิทัล
		 w ชุดไฟแฟลชสตูดิโอ  
		 w ฉากถ่ายภาพสตูดิโอ (หน้าห้องฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้)

เครื่องมือ/อุปกรณ์ด้านงานพิมพ์

		
		
		
		

w
w
w
w

เครื่องพิมพ์ระบบออนดีมาน
เครื่องพิมพ์โปสเตอร์/เครื่องพิมพ์ Plotter
เครื่องตัดสติกเกอร์
เครื่องเข้าเล่มไสกาว  

งานฝึกอบรม
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		 w ห้องฝึกอบรม
		 w เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book
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ส่วนที่ 2
ผลการดำ�เนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552

สรุปผลการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สำ�นักสื่อฯ ปี พ.ศ. 2552-2566  ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  มีผลการดำ�เนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
				
				

การพัฒนาสำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และ		
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ผลการดำ�เนินการ
1. แผนงาน/โครงการสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิชาการและคลังข้อมูล
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
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สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�ำ เนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์
พร้อมบันทึกจากทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์เผยแพร่บน
เว็บไซต์วีดิทัศน์ตามประสงค์ (http://vod.swu.ac.th)   รวมถึงได้ทำ�การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล วีดิทัศน์
ตามประสงค์    โดยได้จัดซื้อเครื่อง Server สำ�หรับจัดทำ�ฐานข้อมูลสื่อเชิงประวัติศาสตร์ และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย เผยแพร่บนเว็บวีดิทัศน์ตามประสงค์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีบทเรียนและเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ ดังนี้

30

ชื่อเรื่องวีดิทัศน์

วันเวลาที่เผยแพร่

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552
วิชา BI101 (BIOLOGY I)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Introduction
Biomolecules
Biomolecules Cell Structure and Function
Cell Structure and Function
Cell Structure and Function
Cell Division
Cell Division Energy Transformation
Energy Transformation
Energy Transformation
Energy Transformation
Biosystematics
Protista
Protista
Animals Kingdom
Animals Kingdom
Animals Kingdom
Animals Kingdom
Plants Kingdom
Plants Kingdom
Plants Kingdom
Plants Kingdom
นิเวศวิทยา (Ecology)
นิเวศวิทยา (Ecology)
Genetics and Applications
Genetics and Applications
Genetics and Applications
Evolution

8 มิ.ย. 52
11 มิ.ย. 52
15 มิ.ย. 52
18 มิ.ย. 52
22 มิ.ย. 52
25 มิ.ย. 52
29 มิ.ย. 52
2 ก.ค. 52
9 ก.ค. 52
13 ก.ค. 52
20 ก.ค. 52
23 ก.ค. 52
27 ก.ค. 52
30 ก.ค. 52
17 ส.ค. 52
20 ส.ค. 52
24 ส.ค. 52
27 ส.ค. 52
31 ส.ค. 52
3 ก.ย. 52
7 ก.ย. 52
10 ก.ย. 52
14 ก.ย. 52
17 ก.ย. 52
21 ก.ย. 52
24 ก.ย. 52
28 ก.ย. 52

10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
08.30 - 09.20 น.
10.30 - 12.20 น.
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ชื่อเรื่องวีดิทัศน์

วันเวลาที่เผยแพร่

วิชา PY100 (GENERAL PHYSICS)
28. สมบัติของสสารและความร้อน

11 มิ.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

29. อุณหพลศาสตร์

18 มิ.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

30. กลศาสตร์ของระบบอนุภาค

25 มิ.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

31. วัตถุแข็งเกร็ง

2 ก.ค. 52

09.30 - 12.20 น.

32. กลศาสตร์ของของไหล

9 ก.ค. 52

09.30 - 12.20 น.

33. คลื่นเสียง

23 ก.ค. 52

09.30 - 12.20 น.

34. แสง

30 ก.ค. 52

09.30 - 12.20 น.

35. สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า

20 ส.ค. 52

09.30 - 12.20 น.

36. สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก

27 ส.ค. 52

09.30 - 12.20 น.

37. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา

3 ก.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

38. ฟิสิกส์ควอนตัม

10 ก.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

39. ฟิสิกส์อะตอม

17 ก.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

40. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

24 ก.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

41. Introduction

9 มิ.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

42. การใช้ ICT ในชีวิตประจำ�วัน, ฮาร์ดแวร์
      ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
43. การสื่อสารและความร่วมมือในชุมชนออนไลน์

16 มิ.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

23 มิ.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

44. จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

30 มิ.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

45. แนะนำ�การสอบกลางภาคแหล่งสารสนเทศและ
     การสืบค้น
46. การประเมินสารสนเทศ

21 ก.ค. 52

09.30 - 12.20 น.

18 ส.ค. 52

09.30 - 12.20 น.

47. จรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศ การเขียน
      อ้างอิง และบรรณานุกรม
48. การนำ�เสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

25 ส.ค. 52

09.30 - 12.20 น.

8 ก.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

49. การใช้โปรแกรม ENDNOTE

15 ก.ย. 52

09.30 - 12.20 น.

50. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ

22 ก.ย. 52

09.30 - 12.20 น.
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วิชา SWU141 (INFORMATION LITERACY
SKILLS)
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ชื่อเรื่องวีดิทัศน์

วันเวลาที่เผยแพร่

วิชา SWU142 (SCIENCE FOR LIFE QUALITY
DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT)
51. กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

11 มิ.ย. 52

13.30 - 16.20 น.

52. แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ในยุคปัจจุบัน
53. ยาและคุณภาพชีวิต

18 มิ.ย. 52

13.30 - 16.20 น.

25 มิ.ย. 52

13.30 - 16.20 น.

54. ผลกระทบของยาและสิ่งเสพติดต่อสุขภาพ,
      เศรษฐกิจและสังคม
55. โรคติดเชื้อ ภูมิคุ้มกัน และการป้องกัน
      การเกิดโรค
56. โรคติดเชื้อ ภูมิคุ้มกัน และการป้องกัน
      การเกิดโรค
57. ระบบนิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ของธรรมชาติ
      สิ่งแวดล้อม
58. หลักเศรษฐกิจพอเพียง

2 ก.ค. 52

13.30 - 16.20 น.

23 ก.ค. 52

13.30 - 16.20 น.

30 ก.ค. 52

13.30 - 16.20 น.

30 ก.ค. 52

13.30 - 16.20 น.

3 ก.ย. 52

13.30 - 16.20 น.

60. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
      คุณภาพชีวิต

17 ก.ย. 52

13.30 - 16.20 น.
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กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 52)

2. แผนงานผลิตและให้บริการสือ่ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2.1 โครงการผลิตวีดิทัศน์พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
2.2 การสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตวีดิทัศน์โครงการค่ายอัตลักษณ์นิสิต
การผลิตวีดิทัศน์โพธิวิชชาลัย การผลิตวีดิทัศน์และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์งานเกษียณอายุราชการ
งานพิธีไหว้ครู งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ

สภาพปัญหาและอุปสรรคการดำ�เนินการตามแผนงาน/โครงการ

CEMT ANNUAL REPORT 2009

1. ปัญหาด้านอุปกรณ์และกำ�ลังคน

         ปัจจุบันสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  มีผู้มาขอใช้บริการจำ�นวนมาก ทั้งนิสิต บุคลากร อาจารย์
บุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในละภายนอกมหาวิทยาลัย แต่อุปกรณ์และกำ�ลังคนของสำ�นักสื่อฯ
ที่มีอยู่มีจำ�นวนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติงานพร้อมกันหลายจุด ทำ�ให้การดำ�เนินงานโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ตา่ งๆ ไม่สามารถดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบทุกยุทธศาสตร์

2. ปัญหาด้านการดำ�เนินงาน

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน มีที่ตั้งทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ดังนั้น การปฏิบัติงานของสำ�นักสื่อฯ มีความจำ�เป็นต้องปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก โดย
เฉพาะการเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยมักมีปัญหาเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์และกำ�ลังคนจำ�นวน
มาก เนื่องจากสำ�นักสื่อฯ ยังไม่มีรถ เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานของตัวเอง

3. ปัญหาด้านการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

การดำ�เนินงานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของสำ�นักสื่อฯ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ
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(ภาพประกอบที่ 1 : ตัวอย่างการผลิตวีดิทัศน์รายวิชาต่างๆ ทั้งที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลและรูปแบบ DVD)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
						

การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
ทางเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำ�เนินการ
1. แผนงานวิจัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ด�ำ เนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย โดยได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ สำ�หรับเป็นเงินอุดหนุนการทำ�วิจัยของบุคลากร เป็นจำ�นวนเงิน
363,375   บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   สำ�นักสื่อฯ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณรายได้ของสำ�นักสื่อฯ แก่บุคลากร จำ�นวน 3 โครงการ ได้แก่
		

1.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

		

1.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาสำ�นักสื่อฯ
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1. นายยอดชาย  ไทยประเสริฐ หัวหน้าโครงการ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชยั อ่อนมิง่
ผูร้ ว่ มวิจยั จัดทำ�วิจยั เรือ่ ง “การพัฒนารูปแบบการสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ สำ�หรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ได้รับเงินอุดหนุนจำ�นวน  263,300 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
2. นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์   หัวหน้าโครงการ  และอาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ ผู้ร่วมวิจัย
จัดทำ�วิจัย เรื่อง “การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ได้รับเงิน
อุดหนุนจำ�นวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
1. นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์   หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง และ
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ ผู้ร่วมวิจัย   จัดทำ�วิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงธุรกิจสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ได้รบั เงินอุดหนุนจำ�นวน 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน)
นอกจากนี้   ในปีงบประมาณ   2552   สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้พัฒนาผลงาน
ทางวิชาการนำ�ไปจดลิขสิทธิ์ จำ�นวน 1 ชิน้ งาน ได้แก่   “ภาพนิง่ ชุด  มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร”  เป็นภาพถ่าย
ชุด มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร   เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เฉลิมฉลองครบ 60 ปี ในวัน
ที่ 28 เมษายน 2552 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และอาคารประสานมิตร ซึ่งภาพชุดดังกล่าวเป็นภาพเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งออกเป็นภาพทีแ่ สดงถึงความเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวาระ 60 ปี ทั้งประสานมิตร องครักษ์ และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ที่ย้ายมาสังกัดมหา
วิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ  มีรายละเอียด ดังนี้
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1. ภาพถ่ายบรรยากาศ อาคารสถานที่ ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจากโอนย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ จำ�นวน 56 ภาพ

(ภาพประกอบที่ 2 : ภาพ “ภาพศูนย์การแพทย์ฯ ที่นำ�ไปจดลิขสิทธิ์”)
2. ภาพถ่ายบรรยากาศ อาคารสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัด
นครนายก จำ�นวน 32 ภาพ

(ภาพประกอบที่ 3 : ภาพ “ภาพ มศว องครักษ์ ที่นำ�ไปจดลิขสิทธิ์”)
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3. ภาพถ่ายบรรยากาศ อาคารสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในช่วง
การปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จำ�นวน 40 ภาพ

(ภาพประกอบที่ 4 : ภาพ “ภาพ มศว ประสานมิตร ที่นำ�ไปจดลิขสิทธิ์”)

2. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ (จัดระบบการจัดการความรู้ของสำ�นักสื่อฯ)
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินการจัดระบบการจัดการ
ความรู้ของสำ�นักสื่อฯ  โดยได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เรื่อง  การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติและความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้พัฒนาบุคลากร ดังนี้
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2.1 กิจกรรม “พี่สอนน้อง” (การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน : Operation Training)

w 10 สิงหาคม 2552   กิจกรรม : นายจารุวัส หนูทอง รองผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Wireless Projector   ฝึกปฏิบัติการควบคุมสั่งการใช้งานระบบ
Wireless Projector   การถ่ายวีดิทัศน์   การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล   การลำ�ดับภาพวีดิทัศน์จากกล้องถ่าย     
วีดิทัศน์ ความคมชัดสูง ระดับ HD (Nikon D5000)  ณ  ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนรวม  โดยมีบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 7 คน  

(ภาพประกอบที่ 5 : กิจกรรม KM วันที่ 10 ส.ค. 52)
w 15 กรกฎาคม 2552  กิจกรรม :  นางสาวสายรุง้   ลิวลั ย์  ให้ความรู้ หัวข้อ “การบริหาร
จัดการเงินทดรองจ่าย”  แนะนำ�และฝึกปฏิบัติการจัดทำ�รายงานฐานะเงินทดรองจ่าย และการบันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายแก่บุคลากรใหม่ คือ นางสาวสุกัญญา   หงษาครประเสริฐ   ตำ�แหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนรวม   

(ภาพประกอบที่ 6 : กิจกรรม KM วันที่ 15 ก.ค. 52)
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2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

w 10 สิงหาคม 2552  กิจกรรม :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำ�นวน   7 ราย   ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิควิธีการเกี่ยวกับการถ่ายวีดิทัศน์และลำ�ดับภาพวีดิทัศน์จาก
กล้องถ่ายวีดิทัศน์ ความคมชัดสูง ระดับ HD (Nikon D5000)  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียนรวม  

(ภาพประกอบที่ 7 : กิจกรรม KM วันที่ 10 ส.ค. 52)
			

2.3 การฝึกทักษะ (Skill Training)
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w 17 มีนาคม 2552   กิจกรรม : อบรมการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์                         
(e-Meeting) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (310) ชั้น 3 สำ�นักคอมพิวเตอร์ มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน  7  คน  

(ภาพประกอบที่ 8 : ภาพอบรม e-meeting)
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w 4   สิงหาคม   2552    กิจกรรม : บริษัท IMI บรรยายและสาธิตการใช้งานกระดาน
อิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม  มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำ�นวน 10  คน  

(ภาพประกอบที่ 9 : ภาพบริษัท IMI บรรยายและสาธิตการใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส์)
w 16 กันยายน 2552   กิจกรรม : บริษัท Extron Electronics, Asia จำ�กัด  แนะนำ�
อุปกรณ์และระบบ   ที่จะนำ�มาใช้ในห้องเรียนและห้องประชุมขนาดต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทางบริษัทได้
พัฒนา   ณ ห้องฝึกอบรม (14-404) ชั้น 4  อาคารเรียนรวม  มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำ�นวน 7  คน  

(ภาพประกอบที่ 10 : ภาพบริษัท Extron Electronics, Asia จำ�กัด  แนะนำ�อุปกรณ์และระบบ)
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2.4 การศึกษาดูงาน

w 23 กันยายน 2552   กิจกรรม :  บุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วม
สัมมนางาน Pro Day’ 09  ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตั้น  จัดโดยบริษัท Apple Thailand เป็นงานสัมมนา
แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Mac อาทิ Final Cut Studio ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้เป็นอย่างดี จำ�นวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  4  คน  

(ภาพประกอบที่ 11 : ภาพบุคลากรดูงาน Apple)
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w 24 กันยายน 2552    กิจกรรม : บุคลากรสำ�นักสื่อฯ ศึกษาดูงาน Broadcast &
Professional Products Exhibition 2009 ภายใต้แนวคิด “Link to HD Solutions” จัดโดยบริษัท โซนี่ ไทย
จำ�กัด ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา  แกรนด์ กรุงเทพฯ    ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์ระดับ Broadcast & Professional ความคมชัดสูง (High Definition)   จำ�นวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม  7  คน  

(ภาพประกอบที่ 12 : ภาพบุคลากรดูงานโซนี่)
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2.5 ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่
1

2

3

4
5

6

วันที่
29 ก.ค. 2552

รายละเอียด
การฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อม
หนีไฟ”
30 เม.ย.  2552 โครงการอบรมการถ่ายโอน
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
Extraction, Transformation,
Load (ETL)
29 เม.ย. 2552 โครงการอบรม เรื่อง การ
พัฒนาตัวชี้วัด (KPI) และ
สมรรถนะ (Competency)
เพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
องค์กรและบุคคล

สถานที่
ห้อง 102 อาคารเรียนรวม
มศว องครักษ์

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
นายไพรัตน์ ดีเทียนอินทร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 ห้อง 302 สำ�นัก
คอมพิวเตอร์

นายเมธี คชาไพร

ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารวิจัยฯ

24 เม.ย. 2552 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การทำ�สัญญารับทุนวิจัย”
23 เม.ย. 2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อการ
บริหารมหาวิทยาลัย
9 เม.ย. 2552 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง การประเมินความ
เสี่ยงและการจัดทำ�รายงาน
ควบคุมภายใน

1.  นางอภิรดี สุขีเกตุ
2.  นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
3.  นางสาวนันทนัช พิมล  
     บรรยงก์
4.  นายนิติพันธ์ โดดสกุล
5.  นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคาร
สำ�นักงานอธิการบดี
ห้องแกรนด์รัชดา บอลรูม ชั้น 1.  อาจารย์นฤมล  ศิระวงษ์
5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม
2.  นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
ห้องประชุมอาคารวิจัยฯ
1.  นางอภิรดี สุขีเกตุ
2.  นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

7

30 มี.ค. 2552

โครงการเครือข่ายการประกัน โรงแรมหินสวย-น้ำ�ใส รีสอร์ท
คุณภาพการศึกษา 
จังหวัดระยอง
(3 มหาวิทยาลัย)

1.  นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
2.  นางสาวนันทนัช พิมล
     บรรยงก์

8

13 มี.ค. 2552

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
ห้องปฏิบัติการ อาคารสำ�นัก
การ เรื่อง สร้างสรรค์แนว
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ปฏิบัติที่ดีเรื่องเกณฑ์ภาระงาน
เชิงปริมาณของบุคลากรสาย
วิชาการ รระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (HURIS)
และระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกันกับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
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ที่
9

วันที่
22 ก.พ. 2552

10

14 ก.ย. 2552

11

3 ก.ย. 2552

12

7 พ.ค. 2552

13

18-20 ก.พ.
2552  

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำ�ปีการศึกษา 2551
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (หลักสูตรที่
2 ของ สกอ.)
โครงการสัมมนาการปฏิบัติ
งานเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สถานที่
ห้องการ์เดน 1 โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11-13
กรุงเทพฯ

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
1. อาจารย์นฤมล  ศิระวงษ์
2. นางอภิรดี สุขีเกตุ
3. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัด
นครนายก

นางสาวนันทนัช พิมลบรรยงก์

โครงการประชุมสัมมนาสร้าง
ความเข้าใจในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและส่งเสริม
จรรยาบรรณ
โครงการสัมมนาผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี
การศึกษา 2551

ห้องประชุม 19-501 อาคาร
19 คณะวิทยาศาสตร

1. อาจารย์นฤมล ศิระวงษ์
2. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

ห้องประชุมหลวงสวัสดิ์ ชั้น 8
อาคารสำ�นักหอสมุดกลาง

1. อาจารย์นฤมล ศิระวงษ์
2. นางอภิรดี สุขีเกตุ
3. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือ
ข่ายรักษ์งานวิจัย”

ณ อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ มศว และ ศรีปทุม
ลอง สเตย์  จังหวัดปทุมธานี

นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

สภาพปัญหาและอุปสรรคการดำ�เนินการตามแผนงาน/โครงการ

CEMT ANNUAL REPORT 2009

1. ปัญหาด้านการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานให้บริการและผลิตสื่อ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การให้บริการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   ซึ่งแต่ละแผนยุทธศาสตร์ มี
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำ�เนินงานเป็นจำ�นวนมาก และบุคลากรมีจำ�กัด จึงทำ�ให้บุคลากรมี
ภาระติดพันอย่างต่อเนื่อง   ประกอบกับสำ�นักสื่อฯ ไม่มีอาจารย์ประจำ�และนักวิจัยประจำ� ส่งผลให้งานการทำ�
วิจัย และการสร้างสรรค์ผลงาน/ทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถดำ�เนินการได้ตามแผนที่กำ�หนดไว้

2. ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ (ระบบการจัดการความรู้ของสำ�นักสื่อฯ)

เนื่องจากสำ�นักสื่อฯ มีภาระงานมาก ในขณะที่บุคลากรมีจำ�กัด ทำ�ให้บุคลากรต้องปฏิบัติงาน
หลายๆ งานไปพร้อมๆ กัน   เมื่อมีภาระงานด่วนต้องเร่งดำ�เนินการ ต้องเลื่อนการฝึกอบรมหรืองดกิจกรรมไป
จึงทำ�ให้ไม่สามารถการกำ�หนดวันเวลาในการฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ได้อย่างชัดเจนหรือให้
เป็นไปตามแผนที่กำ�หนดได้  จึงส่งผลให้การดำ�เนินการไม่ต่อเนื่อง สามารถพัฒนาบุคลากรได้เพียงบางส่วน

44

ยุทธศาสตร์ที่ 3
						

การพัฒนาสำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้

ผลการดำ�เนินการ
1. การฝึกงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ
โดยเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นที่ฝึกงานให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ดังนี้
w นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 และ 5 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 6 ราย เข้าฝึกงานด้านกราฟิกและการตัดต่อวีดทิ ศั น์ระยะเวลาการฝึก
120 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์
ได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งสามารถ
นำ�องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและชีวิตประจำ�วัน

(ภาพประกอบที่ 13 : ภาพนักเรียนโรงเรียนสาธิตฝึกงานสำ�นักสื่อฯ
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w นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นิสิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  จำ�นวน
3 กลุ่มๆ ละ 6 คน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 18 คน เข้าเรียนภาคปฏิบัติ รายวิชา CD322 งานผลิตภาพยนตร์และ
สื่อดิจิตอล 1 ณ ห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ สำ�นักสื่อฯ

(ภาพประกอบที่ 14 : ภาพนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

CEMT ANNUAL REPORT 2009

w นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
นิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   เข้าเรียนภาคปฏิบัติ รายวิชา  ET532
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  รายวิชา  ET322 การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา   และ รายวิชา  ET321 การผลิต
รายการวิทยุการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ และห้องบันทึกเสียงสำ�นักสื่อฯ  

(ภาพประกอบที่ 15 : ภาพนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
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2. การเข้าศึกษาดูงานด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จำ�นวน 4  คน เข้าศึกษาดูงานในส่วนของงานผลิตรายการโทรทัศน์
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริการ Video Conference ณ สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  อาคาร
เรียนรวม  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552  เวลา 09.00-12.00 น.

(ภาพประกอบที่ 16 : ภาพนักศึกษา ม.ศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน)

สภาพปัญหาและอุปสรรคการดำ�เนินการตามแผนงาน/โครงการ
1. ปัญหาด้านการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต

สำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้ หากแต่มิได้มี
การกำ�หนดบุคลากรสำ�หรับดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากบุคลากรทุกคนต่างมีภาระงานประจำ� ทำ�ให้
บางครั้งไม่สามารถดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง

2. ปัญหาด้านการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่มีแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย แต่ละ
แผนยุทธศาสตร์ มีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำ�เนินงานจำ�นวนมาก โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
การหารายได้ เพื่อพัฒนาหน่วยงานที่ต้องทุ่มเทและมีภาระติดพันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกำ�ลังคนของ
สำ�นักสื่อฯ มีจำ�กัด ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินการวิจัยได้ตรงตามแผนที่วางไว้ในทุกโครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
						

การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
การศึกษา

ผลการดำ�เนินการ
1. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยจัดโครงการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดังนี้
		

1.1 งาน “มศว 60 ปี : IT วิชาการ”

CEMT ANNUAL REPORT 2009

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมจัดงาน “มศว 60 ปี : IT วิชาการ” เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
ในงาน “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร” และนำ�ผลงานด้าน IT เพื่อการศึกษา เผยแพร่ให้แก่ชุมชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 ณ อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ โดยสำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แสดงผลงานทางด้านสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา รวมถึงการบรรยายทางวิชาการ เรือ่ ง “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจทิ ลั ” โดย นายจารุวสั หนูทอง

(ภาพประกอบที่ 17 : ภาพงาน IT วิชาการ และภาพการบรรยายวิชาการ)
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1.2 งานนิทรรศการ “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน มศว”

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร :
จุดเปลี่ยน มศว”     เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 60 ปี โดยได้จัดทำ�
บอร์ดนิทรรศการ “จุดเปลี่ยน มศว” ร่วมแสดงภายในงาน รวมถึงบริการถ่ายภาพที่ระลึกและพิมพ์ภาพแก่ผู้เข้า
ร่วมงาน

(ภาพประกอบที่ 18 : งานนิทรรศการ  “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน มศว”)
		

1.3 โครงการความร่วมมือผลิตสื่อต้นแบบ

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดำ�เนินการโครงการผลิตสื่อต้นแบบ โดยได้ผลิตสื่อการสอน จำ�นวน 2 รายวิชา   ได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรายวิชาภูมิลักษณ์ชุมชน   งบประมาณดำ�เนินการทั้งสิ้น 465,000.00 บาท
(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ซึ่งสื่อการสอนที่ผลิตเป็นสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน และเอกสารประกอบ
การบรรยาย

(ภาพประกอบที่ 19 : ภาพสื่อที่ผลิตในโครงการผลิตสื่อต้นแบบ)
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1.4 โครงการความร่วมมือการผลิตสื่อการเรียนรู้ ระหว่างสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
			 และภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการบริการวิชาการความร่วมมือการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ ระหว่างสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  และภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ�สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ประเภทตำ�รา  สื่อ Multimedia PowerPoint วีดิทัศน์
การสอนในห้องเรียน และประเภทอื่นๆ จำ�นวน 100 เรื่อง สร้างแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้คณาจารย์ และนิสิต
รวมทั้งแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรต่างๆ และเพื่อสร้างพลัง
ร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการบูรณาการทรัพยากรคนและเครือ่ งมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย   ซึ่งสำ�นักสื่อฯ   คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าวัสดุจากผู้เข้าร่วมโครงการตามการใช้จ่ายจริง
ส่วนงบประมาณในการดำ�เนินการทั้งหมดใช้งบประมาณเงินรายได้ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   ซึ่ง
เป็นงบประมาณดำ�เนินการจำ�นวน   117,400 บาท   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีสื่อที่ได้เริ่มดำ�เนินการ
และดำ�เนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
ที่
1.

2.

3.
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5.

6.
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ประเภทสื่อ

เรื่อง
การพยาบาลมารดา ทารก
ครอบครัวในภาวะปกติ  และการ
ผดุงครรภ์

อาจารย์ผู้ผลิตสื่อ
สังกัดหน่วยงาน
ตำ�รา
อาจารย์ชฎาภรณ์  วัฒนวิไล สาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา 
ทารกและการ
ผดุงครรภ์  คณะ
พยาบาลศาสตร์
ประเภทอื่นๆ (แปลง จุลชีววิทยาในทางสาธารณสุข และ รศ.จุฑามาศ  เทพชัยศร
ภาควิชาสุขศึกษา 
คณะพลศึกษา
แผ่นสไลด์เป็น file ปาราสิตวิทยาในทางสาธารณสุข
รูปภาพบันทึกลง
แผ่น CD)
Multimedia Pow- การกำ�หนดหัวข้อและการเขียน
ผศ.นุชรี  ตรีโรจน์วงศ์
ภาควิชา
erPoint
โครงเรื่อง
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์
ผลิตสื่อเสียง (Pre- Microorganisms : Monera,
ภาควิชาชีววิทยา 
sentation ในรูป
Fungi, Virus
คณะวิทยาศาสตร์
แบบ DVD)
ประเภทอื่นๆ (แปลง 1.  Professional Presentations อ.ปิยวรรณ์  กุลมัย
ภาควิชาตะวันตก
วีดิโอเป็น DVD
2.  Student’s Presentation
คณะมนุษยศาสตร์
พร้อม Packaging
ผศ.ดร.ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ คณะเภสัชศาสตร์
วีดิทัศน์การสอนใน การทดลองทางวิทยาศาสตร์
ห้องเรียน

ทั้งนี้  มีคณาจารย์ และหน่วยงานที่สนใจ  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการ เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน
ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. สื่อประเภทตำ�รา
ที่
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

เรื่อง
การพยาบาลมารดา ทารก
ครอบครัวในภาวะปกติ  และการ
ผดุงครรภ์
โภชนาการครอบครัว

อาจารย์ผู้ผลิตสื่อ
อาจารย์ชฎาภรณ์  วัฒนวิไล

อาจารย์ ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ

การตลาดยุคใหม่, ภาษาอังกฤษเพื่อ อ.วรินทรา  ศิริสุทธิกุล
ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษเพื่อการท่อง
เที่ยว
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและใน
รศ.พัชรี  ศรีสังข์
ชุมชน
การบริหารการผลิต
ผศ.เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข
สรีรวิทยาการแพทย์ เล่ม 1 และ
เล่ม 2
สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต

รศ.วัชรีวรรณ  ทองสะอาด
รศ.ดร.กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์

สังกัดหน่วยงาน
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา

2. สื่อประเภท Multimedia PowerPoint
ที่
1.

2.

3.
4.
5.

เรื่อง
1) การตลาดยุคใหม่ 2) ภาษา
อังกฤษเพื่อธุรกิจ 3) ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว
จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และ
หัวข้อที่สำ�คัญ (จำ�นวน 9 เรื่อง)
การตลาดการท่องเที่ยว

อาจารย์ผู้ผลิตสื่อ
อ.วรินทรา  ศิริสุทธิกุล

สังกัดหน่วยงาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์

รศ.พัชรี  ศรีสังข์

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์

อ.ล่ำ�สัน  เลิศกูลประหยัด

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์

โภชนาการสำ�หรับนักกีฬา
รศ.ดร.กฤตกรณ์  ประทุมวงษ์
1)  การกำ�หนดหัวข้อและการเขียน    ผศ.นุชรี  ตรีโรจน์วงศ์
     โครงเรื่อง
2) แหล่งสารสนเทศและการสืบค้น
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3. สื่อประเภทวีดิทัศน์การสอนในห้องเรียน
ที่
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
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เรื่อง
อาจารย์ผู้ผลิตสื่อ
Microorganisms : Monera,
Fungi, Virus
1.  วิธีการพิมพ์ปาก
อ.ทพญ.ภคพร  พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล
2.  การบันทึกการสบฟัน
3.  การตรวจผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของระบบบดเคี้ยว
1.  การสวนปัสสวะ
อ.กมลรัตน์  ทองสว่าง
2.  การดูดเสมหะ

สาขาการพยาบาลพื้นฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพรังสีทางทันตกรรม
การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
รักษาทางกายภาพบำ�บัด
ระบบร่างกายมนุษย์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชากายภาพบำ�บัด
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์

1) การตลาดยุคใหม่  
2) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1) จริยธรรมทางธุรกิจ  
2) การสอบบัญชี
Professional Presentations
Student’s Presentation
พัฒนาการการรวม “ประเทศจีน”
(จากราชวงศ์เชี่ยถึงราชวงศ์ชัง)
ประวัติศาสตร์จีน
การทดลองทางวิทยาศาสตร์

อ.ปิยะนุช  ปรีชานกูล
อ.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
อ.สุพิมพ์  วงษ์ทองแท้

สังกัดหน่วยงาน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาโอษฐวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์

อ.วรินทรา  ศิริสุทธิกุล

ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.กาญญ์รวี  อนันตอัครกุล

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์
ภาควิชาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์

อ.ปิยวรรณ์  กุลมัย
อ.เพ็ญพิสุทธิ์  ทองมี

ผศ.ดร.ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ

คณะเภสัชศาสตร์

4. สื่อประเภทอื่นๆ
ที่
1.
2.

ประเภทสื่อ
คู่มือประกอบการเรียน
(4 สี)
ประเภทอื่นๆ (แปลงแผ่น
สไลด์เป็น file รูปภาพ
บันทึกลงแผ่น CD)

เรื่อง
อาจารย์ผู้ผลิตสื่อ
Study Guide สำ�หรับ
ผศ.พญ.สมัญญา
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
วิทศาวิภาษา
จุลชีววิทยาในทาง
รศ.จุฑามาศ  เทพชัยศร
สาธารณสุข และปาราสิต
วิทยาในทางสาธารณสุข

สังกัดหน่วยงาน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสุขศึกษา คณะ
พลศึกษา

(ภาพประกอบที่ 20 : ภาพตัวอย่างสื่อที่ผลิตในโครงการ)
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1.5 แผนงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ให้ความร่วมมือในการขอใช้อาคารสถานที/่ ห้องปฏิบตั กิ าร
สำ�หรับสนับสนุนการเรียนการสอนแก่คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ให้
ความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียน สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ดังนี้
วันที่
15, 22 ม.ค. 52

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์

29 พ.ค. 52

กิจกรรม
ห้อง 14-204 สำ�หรับการเรียนการสอนรายวิชา PY104 Physics II  ให้กับ
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์
ห้องเรียน สำ�หรับการเรียนการสอน รายวิชา TSS 302 : Program Planning and Supervision
ห้องเรียน 14-705 สำ�หรับการเรียนการสอนรายวิชา SWU 302 : Integration IV
ห้องเรียนจำ�นวน 5 ห้องเรียน สำ�หรับการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
(จันทร์-เสาร์) ของนิสิตโครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ
ห้องเรียน สำ�หรับสอนชดเชย รายวิชา PG223 และ PG321 ประจำ�ภาค
เรียนที่ 1/2551
ห้องเรียน สำ�หรับสอบปลายภาค ประจำ�ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
วิชา PG223 และ PG321
ห้องเรียน 204 สำ�หรับจัดงานวันปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1

8 มิ.ย. 52

สตูดิโอสำ�นักสื่อฯ ถ่ายทำ�สปอต IT วิชาการ มศว 60 ปี

22 มิ.ย. 52

สตูดิโอสำ�นักสื่อฯ ถ่ายทำ�สปอตงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน

ภาคเรียนที่
1/2552
ภาคเรียนที่
1/2552

ห้องเรียน (14-405) สำ�หรับการเรียนการสอนรายวิชา SWU 201 : Integration I
ห้อง Conference (ห้องประชุม) สำ�หรับการเรียนการสอนรายวิชา ET
210

ศูนย์สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาติฯ

22 ม.ค. 52
20 ก.พ. 52
3 มี.ค.- 23 พ.ค.
52
เม.ย. - พ.ค. 52
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วิทยาลัยนานาชาติฯ
วิทยาลัยนานาชาติฯ
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาคเรียนที่
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการสำ�นักสื่อฯ สำ�หรับการเรียนการสอนในรายวิชา ET ภาควิชาเทคโนโลยี
1/2552
532, ET322 และ ET321 (เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์)
ทางการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์
ภาคเรียนที่
ห้องสตูดิโอ สำ�หรับการเรียนการสอน รายวิชา CD322 งานผลิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
1/2552 (1 มิ.ย.-31 ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (ทุกวันพฤหัสบดี)
สังคม
ต.ค. 52)
ปีการศึกษา 2552 ห้องเรียน 14-204, 14-505, 14-605, 14-705 สำ�หรับการเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
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2. แผนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสือ่ ฯ   ได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้ผบู้ ริหารและบุคลากร   ไปเป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ ดังนี้
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

บุคลากรที่ได้รับเชิญ
กิจกรรม
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง -  วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาขีดความสามารถการใช้
   สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน
-  วิทยากรบรรยาย เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบและเส้น
   ทางความก้าวหน้าของบุคลากร มศว โครงการปฐมนิเทศ
   พนักงาน ประจำ�ปี 2552
-  วิทยากรบรรยายและสาธิต เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
   ยุคสารสนเทศ
นายจารุวัส  หนูทอง

-  วิทยากรบรรยาย เรือ่ ง “เทคนิคการถ่ายภาพ”โครงการ
   อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเทคนิคถ่ายภาพเพือ่ ประกอบสือ่
   ทางการศึกษา ของนิสติ ปริญญาโท ภาคฤดูรอ้ น ชัน้ ปีท่ี 3
   สาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
-  วิทยากรบรรยายและสาธิต เรื่อง Beyond Simple
Courseware : หลากหลายเทคนิคในการสร้างสื่อโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ�แผนการพัฒนา
อาจารย์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ มศว (SOT2
Faculty Mentor Program) ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์
ไซด์       อ.สวนสามพราน จ.นครปฐม
นายธนกร  ขันทเขตต์ ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำ�หรับทำ�ภาพกราฟิกและตัดต่อ
นายจารุวัส  หนูทอง วีดิทัศน์ ในการฝึกงานนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
นายวีรวัฒน์  เพ็งช่วย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
น.ส.จิตรา  ปาลศร
นายธนกร  ขันทเขตต์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
นายเมธี  คชาไพร
เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์สารนิพนธ์ เรื่อง การออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง เศรษฐกิจ
และสหกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สำ�หรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2”
นายธนกร ขันทเขตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาผลงานวิชาการ
เรื่อง ผลการใช้บทเรียนวีดิทัศน์เรื่องการประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุที่มีต่อทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เชิญ
คณะสังคมศาสตร์ มศว
คณะสังคมศาสตร์ มศว
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำ�นักคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(ฝ่ายมัธยม)
บัณฑิตวิทยาลัย

โรงเรียนสุเหร่า
ใหม่ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
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ที่
6.

7.

8.

9.

10.
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11.
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บุคลากรที่ได้รับเชิญ
นายเมธี คชาไพร

กิจกรรม
คณะกรรมการตรวจการจ้างตกแต่งภายในและวางระบบ
ไฟฟ้าและเสียง อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่
ชุมชน ชั้น 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
นายชณรรษ หาญอาษา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการดำ�เนินการสอบราคา
นายเมธี คชาไพร
จ้างปรับปรุงห้อง 6-201,  6-202 และ
6-208
นายชณรรษ หาญอาษา -   คณะกรรมการกำ�หนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ
    ร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างตกแต่งภายในและวาง
    ระบบไฟฟ้าและเสียง อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการ
    ความรู้สู่ชุมชน ชั้น 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-   กรรมการกำ�หนดราคากลางการจ้างตกแต่งภายในและ
    วางระบบไฟฟ้าและเสียง
นางอภิรดี  สุขีเกตุ
กรรมการตรวจสอบข้อมูลการประชุมตรวจสอบข้อมูลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุม 15-402 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง คณะกรรมการกำ�หนดขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสาร
นายเมธี คชาไพร
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์

หน่วยงานที่เชิญ
ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ
ศึกษาความยั่งยืน

นายชณรรษ หาญอาษา ที่ปรึกษาและแนะนำ�การติดตั้งระบบโครงการเสียงตามสาย วิทยาลัยดุสิตธานี
นายจารุวัส หนูทอง
และระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

ผลการดำ�เนินการ
1. แผนงาน/โครงการอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่

w โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ”
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดโครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ” ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2552 ณ สำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคลองพร้าวรีสอร์ท กิง่ อำ�เภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
เพื่อกำ�หนดทิศทาง กลยุทธ์การให้บริการและการปรับอัตราค่าบริการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรในแนวทางการให้บริการ
เชิงธุรกิจ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ ปรับยุทธวิธีการให้บริการเป็นการให้บริการเชิงรุกเป็นการพัฒนา
องค์กร   สร้างจิตสำ�นึกที่ดีในการให้บริการ   โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานโครงการ จำ�นวนเงินทั้งสิ้น
ประมาณ 151,000 บาท
		

(ภาพประกอบที่ 21 : ภาพการสัมมนาสำ�นักสื่อฯ)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2552 ÊÓ¹Ñ¡Ê×èÍáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

57

		 w การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำ�นวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในงานบริการที่มิได้มุ่ง
แสวงหากำ�ไร”
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคำ�นวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในงาน
บริการที่มิได้มุ่งแสวงหากำ�ไร : กรณีตัวอย่างงานบริการสุขภาพและการจัดการเรียนการสอน”   จัดโดยสำ�นัก
วิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 18, 25 กรกฎาคม และ
1, 8 สิงหาคม 2552 ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย   

(ภาพประกอบที่ 22 : ภาพการฝึกอบรมฯ)
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		 w โครงการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   เรื่อง   การจัดการความรู้
(Knowledge Management : KM)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินการจัดระบบการ
จัดการความรู้ของสำ�นักสื่อฯ   โดยได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   เรื่อง  
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติและความรู้ความ
สามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 จัดกิจกรรม  “พีส่ อนน้อง”  เป็นการ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการปฏิบตั งิ าน (Operation
Training) โดยให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมเป็นผู้สอนเทคนิค วิธีการ และให้ความรู้
แก่บุคลากรใหม่
2.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลก
เปลี่ยนแนวคิด ความรู้ในด้านต่างๆ
2.3 จัดกิจกรรมการฝึกทักษะ (Skill Training) เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ฝึกอบรม โดย
การเชิญผู้ทรงความรู้/วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาสาธิต และบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร
2.4 สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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2. แผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินการปรับปรุงเว็บไซต์
ของสำ�นักสื่อฯ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล รวมถึงมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  เพื่อให้ง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ หน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย          

(ภาพประกอบที่ 23 : ภาพหน้าแรก web สำ�นักสื่อฯ)
		

3. แผนงาน/โครงการกิจกรรม 5 ส

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดโครงการ 5 ส
เพื่อสร้างลักษณะนิสัยในการจัดระบบเครื่องมือ/อุปกรณ์
และบรรยากาศภายในห้องทำ�งานของสำ�นักสื่อฯ
ให้ถกู สุขลักษณะ สะดวกต่อการทำ�งาน ง่ายต่อการใช้งาน และมีสถานทีใ่ ห้บริการทีส่ ะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นการปรับภาพลักษณ์การให้บริการเชิงธุรกิจ โดยได้จัดทำ�กิจกรรม 5 ส และให้บุคลากรสำ�นักสื่อฯ
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

(ภาพประกอบที่ 24 : ภาพกิจกรรม 5 ส)
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สภาพปัญหาและอุปสรรคการดำ�เนินการตามแผนงาน/โครงการ
1. ปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กร

จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสำ�นักสือ่ ฯ พบว่าวัฒนธรรมองค์กรของสำ�นักสือ่ ฯ ยังเป็นองค์กร
ที่มีวัฒนธรรมการทำ�งานแบบราชการ การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นหน่วยงานเชิงธุรกิจจึงต้องใช้เวลาในการ
ปรับปรุงระบบการให้บริการ ทัศนคติของการให้บริการ และอื่นๆ ให้สามารถแข่งขันหรือเทียบเท่าการให้บริการ
ของภาคเอกชนได้

2. ปัญหาด้านงบประมาณ

สำ�นักสื่อฯ ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งงบประมาณที่จะได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหารายได้ของสำ�นักสื่อฯ ดังนั้น โอกาสในการนำ�เงินจำ�นวน
มากๆ มาลงทุนจึงเป็นไปได้ยาก ทำ�ให้ไม่สามารถเปิดรูปแบบการให้บริการงานใหม่ๆ ได้

3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ

สำ�นักสื่อฯ ยังมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบราชการ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในสำ�นักสื่อฯ
จะได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจากภาคเอกชนที่ยึดประสิทธิภาพในการทำ�งาน
และคุณภาพของผลงานในการกำ�หนดเงินเดือนและสิทธิ์ต่างๆ เป็นหลัก ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นหน่วยงานเชิงธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
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ผลการดำ�เนินการ
สำ�นักสือ่ ฯ เป็นหน่วยงานทีม่ หาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานนำ�ร่อง ในการหารายได้เพือ่ เลีย้ งตนเอง ดังนัน้
สำ�นักสือ่ ฯ จึงได้จดั ทำ�แผนยุทธศาสตร์การหารายได้เพือ่ พัฒนาหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  สำ�นักสือ่ ฯ
ได้ให้บริการผลิตสือ่ ประกอบการสอน สือ่ สิง่ พิมพ์ และการให้บริการเช่าอุปกรณ์ สถานที่ การให้บริการถ่ายภาพนิง่
วีดิทัศน์ บันทึกเสียง ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   เพื่อหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน รวมถึงให้มีการนำ�อุปกรณ์ต่างๆ ที่มี
ราคาแพงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มทุน โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้
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1. การหารายได้จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
วันที่
2  ม.ค. 2552

กิจกรรม
โครงการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรฯ  ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2550  สำ�นักสื่อฯ ได้จัดโครงการบริการทาง
วิชาการ จัดทำ�วีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2550 โดยจำ�หน่าย
ในราคาชุดละ 199 บาท ราคาชุดละ 299 บาท และ
ราคาชุดละ 149 บาท (ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า) ซึ่งมีผู้
สั่งจองวีดิทัศน์ จำ�นวน 471 ชุด
18-20 ก.ย. 2552 โครงการบริการโสตทัศนูปกรณ์สำ�หรับการประชุม
วิชาการ เรื่อง การเรียนการสอนในโลกใหม่ยุคแห่ง
สมอง สำ�นักสื่อฯ ได้จัดทำ�โครงการบริการโสต
ทัศนูปกรณ์สำ�หรับการประชุมวิชาการ เรื่อง การเรียน
การสอนในโลกใหม่ยุคแห่งสมอง ณ โรงแรมเอเซีย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ   ซึ่งสำ�นักสื่อฯ ให้บริการโสต
ทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพนิ่ง บันทึกวีดิทัศน์
ก.ย. 2552
บันทึกเสียงละครวิทยุ “แก้วจอมแก่น”
สำ�นักสื่อฯ ให้บริการบันทึกเสียงละครวิทยุ “แก้วจอม
แก่น” บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่บริษัทวรการ โปรดักชั่น
จำ�กัด
ปี 2552
โครงการผลิตวีดิทัศน์  เรื่อง การพัฒนาต้นแบบรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน-ทอง   สำ�นักสื่อฯ  ได้จัด
ทำ�โครงการผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง การพัฒนาต้นแบบรูป
แบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน-ทอง สำ�หรับศูนย์ส่ง
เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) (ตามแผน
ยุทธศาสตร์การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงานของ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา) ผลิตวีดิทัศน์ขั้น
ตอนการทำ�เครื่องประดับ จำ�นวน 12 ชิ้น
ปี 2552
บันทึกเสียงพากย์การ์ตูน สำ�นักสื่อฯ ให้บริการบันทึก
เสียงพากย์การ์ตูน แก่บริษัท สกอลลาร์ จำ�กัด

หน่วยงาน
ผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ และบุคคล
ทั่วไป

รายได้
104,721 บาท

20,000 บาท

บริษัทวรการ โปรดักชั่น
จำ�กัด

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.)

200,000 บาท

บริษัท สกอลลาร์ จำ�กัด
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2. การหารายได้จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วันที่
24 ต.ค. 2551

กิจกรรม

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย

รายได้

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

7,000 บาท

ศูนย์สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย

3,000 บาท

งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2551
สำ�นักสื่อฯ ให้บริการผลิตวีดิทัศน์ย้อนรอยพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานและวิทยาลัย โพธิวิชชาลัย
สำ�หรับฉายในงานพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐิน บันทึก
ภาพนิ่งและบันทึกวีดิทัศน์ พิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปี
พุทธศักราช 2551 ณ  วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอาราม
หลวง อำ�เภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัย
24 ต.ค. 2551 ผลิตวีดิทัศน์ย้อนรอยแห่งการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน  ปี พ.ศ. 2546-2551

สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการผลิตวีดิทัศน์ย้อนรอย
แห่งการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546-2551 สำ�หรับเผยแพร่ในงานพิธี
สมโภชองค์ผ้าพระกฐินในงานพิธีถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำ�ปีพุทธศักราช 2551 ณ วัดพระธาตุแช่
แห้ง พระอารามหลวง อำ�เภอภูเพียง จังหวัด
น่าน

12 ธ.ค. 51

18 ธ.ค. 51
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29 ธ.ค. 2551

เดือนธันวาคม
2551
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บันทึกวีดิทัศน์ พร้อมผลิต DVD  โครงการสัมมนา
วิชาการ เรื่อง แก่นสารแห่งชีวิต  ณ หอประชุมใหญ่
มศว
บันทึกวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ผู้บริหารอวยพรปีใหม่

เรื่อง ย้อนรอยงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีปี พ.ศ. 2546-2551  สำ�นักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินการผลิตวีดิทัศน์ย้อน
รอยงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2551 สำ�หรับเผยแพร่
ในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บันทึกเสียงขับร้องเพลง มาร์ช โรงพยาบาลชลประ
โรงพยาบาลชลประทานฯ
ทานฯ  สำ�นักสื่อฯ ให้บริการบันทึกเสียงแก่โครงการ
ศูนย์อัจฉริยภาพทางดนตรีฯ มศว ในการขับร้องเพลง
มาร์ช โรงพยาบาลชลประทาน เพื่อใช้ในงานวันสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22
จำ�นวน 2 เพลง

วันที่
7 ม.ค. 52
26-29 ม.ค. 52

28 ม.ค. 52

11-12 ก.พ. 52

18 ก.พ. 52

19-23 ก.พ. 52

24-26 มี.ค. 52

20-22 เม.ย. 52
22, 29-30 พ.ค.
52

2-5 มิ.ย. 52

กิจกรรม
ถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือกับ
Sendai University
บันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และบริการเครื่องเสียง อุปกรณ์
โสตทัศน์ โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์
ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 5 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ศิลปะสู่ชุมชน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มศว ตำ�บลหนองหมากฝ้าย อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว
บริการเครื่องขยายเสียง โครงการเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ “แข่งขันร้องเพลง English Singing
Contest
บันทึกภาพนิ่ง  วีดิทัศน์ และบริการเครื่องขยาย
เสียง งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร ชั้น 2 และโถง
ด้านหน้า (ลานน้ำ�เงิน) ชั้น 1 สำ�นักหอสมุดกลาง
บันทึกวีดิทัศน์และภาพนิ่ง งานเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม
ดีเด่น ประจำ�ปีการศึกษา 2551 ณ หอประชุมใหญ่
อาคารหอประชุมและลานเทาแดง มศว ประสานมิตร
บันทึกวีดิทัศน์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลป์
ประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อการเรียนการสอน : พัฒนาผลผลิต
สู่ชุมชน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จังหวัดน่าน
บริการเครื่องขยายเสียง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ บันทึก
ภาพนิ่ง และวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
งานนิทรรศการวันครูโลก ครั้งที่ 4 ณ ห้องคอนเวน
ชั่นเซ็นเตอร์ อาคาร 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี
บริการเครื่องขยายเสียง โครงการค่ายพัฒนาต่อยอด
“รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์” ณ มศว องครักษ์
บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
พร้อมเจ้าหน้าที่ การลงพื้นที่จัดตั้งโครงการโพธิวิชชา
ลัย จังหวัดตาก และการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดตาก
งานโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และโครงการ
ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2552
สำ�นักสื่อฯ ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการฝ่ายโสต
ทัศนูปกรณ์ ในงานโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่
และโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการ
ศึกษา 2552 ณ มศว องครักษ์

หน่วยงาน
กองวิเทศสัมพันธ์

รายได้
5,000 บาท

โครงการประชุมปฏิบัติ
การสร้างสรรค์ศิลปะ
นานาชาติ (สถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ)

57,000 บาท

ศูนย์ภาษา มศว

3,000 บาท

งานแนะแนวให้คำ�ปรึกษา 
กองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต

8,000 บาท

โครงการพัฒนาครูในถิ่น
ทุรกันดาร จังหวัดน่าน
(บก20)
ศูนย์สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์

10,000 บาท

คณะศิลปกรรมศาสตร์

12,000 บาท

70,500 บาท

ฝ่ายเครือข่าย
การเรียนรู้

มหาวิทยาลัย
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วันที่
29 มิ.ย. 52

กิจกรรม
บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ และเครื่องขยายเสียง พิธีวาง
พวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัย : ศาสตราจารย์    
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ณ บริเวณห้อง    โถงกลาง
อาคาร 3
29-30 มิ.ย 2552 งาน “มศว 60 ปี : IT วิชาการ”  สำ�นักสื่อฯ ร่วมจัด
งาน “มศว 60 ปี : IT วิชาการ” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองใน
งาน “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร” และนำ�ผลงานด้าน
IT เพื่อการศึกษา เผยแพร่ให้แก่ชุมชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ณ
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยสำ�นักสื่อฯ ได้
ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แสดงผลงานทางด้าน
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงการบรรยายทาง
วิชาการ เรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล”
โดยนายจารุวัส หนูทอง
30 มิ.ย. 52
บันทึกวีดิทัศน์พิธี “ลงนามความร่วมมือในการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านการวิจัย”  ณ ห้องปฐมบริบท
อาคาร 3
1 ก.ค. - 3 ก.ย. บริการเครื่องขยายเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม การ
52
แข่งขันกีฬา (บาสเกตบอล) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 6 ณ โรงยิมเนเซียม
16 ก.ค. 52
บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เครื่องขยายเสียง และ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ งานวันไหว้ครู ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2552 ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว
องครักษ์
29 ก.ค. 52
บันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และติดตั้งเครื่องขยายเสียง การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมหนี
ไฟ ณ ห้อง 102 อาคารเรียนรวม และพื้นที่นอกอาคาร
เรียนรวม มศว องครักษ์
18, 25 ก.ค. ,
บันทึกวีดิทัศน์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
1,8 ส.ค. 52
คำ�นวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในงานบริการที่มิได้มุ่ง
แสวงหากำ�ไร ณ ห้อง 401 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย
3 ส.ค. 52
บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกวีดิ
ทัศน์ โครงการเสวนาชำ�ระประวัติศาสตร์ : การ
ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย
“ศรีนครินทรวิโรฒ”  ณ ห้องวิชชนิทรรศน์ อาคาร 3
7 ส.ค. 52
บริการเครื่องขยายเสียง โครงการ “ดนตรีนาฏศิลป์
เอเชีย”  ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว
องครักษ์
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หน่วยงาน
สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

รายได้
6,500 บาท

มหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิจัย

2,000 บาท

กองกิจการนิสิต

17,500 บาท

กองกิจการนิสิต

15,000 บาท

ศูนย์พัฒนาสภาพ
กายภาพ

8,250 บาท

สำ�นักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ

40,000 บาท

สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

3,800 บาท

คณะศิลปกรรมศาสตร์

5,000 บาท

วันที่
10-12 ส.ค. 52

28-30  ส.ค. 52
10 ก.ย. 2552

30 ก.ย. 2552

ปี 2552

ปี 2552

กิจกรรม
บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ และบริการเครื่องขยายเสียง
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ “เทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน :
พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ”
ณ โถงกลาง อาคาร 3
บันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และตัดต่อวีดิทัศน์ โครงการ
จัดตั้งศูนย์ครู และศิษย์เก่า มศว น่าน ระยะที่ 3 ณ
โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
ให้บริการประชุมทางไกลพร้อมกัน 3 สถานที่ แก่สภา
คณาจารย์และข้าราชการในการทำ�ประชาพิจารณ์ เรื่อง
“ร่าง ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร มศว
พ.ศ. ....”  โดยเป็นการจัดประชุมพร้อมกัน 3 สถาน
ที่ คือ ประสานมิตร (ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่องฯ), องครักษ์ (ห้องประชุมชั้น 3
อาคารอำ�นวยการ) และโรงพยาบาลชลประทาน (ห้อง
ประชุมชั้น 6 อาคาร 80 ปี ปัญญานันทะ)
บริการสื่องานเกษียณอายุราชการ 2552
สำ�นักสื่อฯ ให้บริการระบบฉายภาพ-ระบบเสียง บัน
ทึกวีดิทัศน์และภาพนิ่ง รวมถึงได้บริการพิมพ์ภาพถ่าย
สีขนาด 4 x 6 นิ้ว มอบเป็นที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการฟรี ในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจำ�ปี  2552 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้อง
จัดเลี้ยง อาคารวิจัยฯ
ผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง โพธิวิชชาลัย ขึ้น เพื่อใช้ประกอบการ
ชี้แจงของมหาวิทยาลัยต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในการขอเปิดหลักสูตรของวิทยาโพธิวิชชาลัย นอกจาก
นี้ยังใช้ในการทำ�ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ทำ�ให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายร่วมกันใน
การผลิตบัณฑิต รวมทั้งใช้ในโอกาสต้อนรับรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำ�ให้รัฐมนตรีเกิด
แนวคิดในการตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแห่งใหม่ที่จังหวัด
ตาก และนำ�ไปสู่การทำ�ให้เกิดแนวคิดในการสร้าง
โรงเรียนสาธิต อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
ผลิตวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศสดุดี
เฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช ด้านปรัญชาและศาสนา ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปวัฒนธรรม
วิจัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และ
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาแพทยศาสตร์

หน่วยงาน
สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

รายได้
1,250 บาท

โครงการพัฒนาครูในถิ่น
ทุรกันดาร จังหวัดน่าน
(ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้)
สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

5,085 บาท

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
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วันที่
ปี 2552

ปี 2552

ปี 2552

ปี 2552

CEMT ANNUAL REPORT 2009

ปี 2552

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552
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กิจกรรม
ผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง “โพธิวิชชาลัย”   สำ�นักสื่อฯ ได้
ผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง โพธิวิชชาลัย ขึ้น จำ�นวน 3 ตอน
ประกอบด้วย 1) โพธิวิชชาลัย 2) ฐานคิดโครงการ
จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และ 3) ความก้าวหน้า
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลิตวีดิทัศน์  “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน
มศว”   สำ�นักสื่อฯ ได้รับมอบหมายให้ผลิตวีดิทัศน์
เรื่อง มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน มศว เพื่อ
ฉายในงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒ 60 ปี ศรีสง่าแห่ง
มหานคร ให้ศิษย์เก่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วง 60 ปี  ที่ผ่านมา
ผลิตวีดิทัศน์สื่อต้นแบบ  สำ�นักสื่อฯ ร่วมกับโครงการ
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำ�เนิน
การโครงการผลิตสื่อต้นแบบ โดยได้ผลิตสื่อการสอน
จำ�นวน 2 รายวิชา  ได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และรายวิชาภูมิลักษณ์ชุมชน ซึ่ง
สื่อการสอนที่ผลิตประกอบด้วย 1) สื่อประกอบการสอน
ประเภท PowerPoint Multimedia จำ�นวน 14 เรื่อง
2) วีดิทัศน์ประกอบการสอน  จำ�นวน 4 เรื่อง และ 3)
เอกสารประกอบการบรรยาย จำ�นวน 15 เล่ม
ผลิตวีดิทัศน์ประกอบการสอน ในรายวิชาที่มีการเรียน
การสอนผ่านระบบทางไกลปฏิสัมพันธ์    จำ�นวน 76
เรื่อง   สำ�นักสื่อฯ ได้จัดทำ�ผลิตวีดิทัศน์ประกอบการ
สอน ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ จำ�นวน 4 รายวิชา 76 เรื่อง
งานนิทรรศการ  “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุด
เปลี่ยน มศว”  สำ�นักสื่อฯ  ร่วมจัดนิทรรศการ งาน
“มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน มศว” เพื่อ
ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครบรอบ 60 ปี โดยได้จัดทำ�บอร์ดนิทรรศการ “จุด
เปลี่ยน มศว” ไปแสดงภายในงาน รวมถึงบริการถ่าย
ภาพที่ระลึกและพิมพ์ภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน
งานผลิตรายการวิทยุ “มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์”
      สำ�นักสื่อฯ ให้บริการผลิตรายการวิทยุ
“มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์” สัปดาห์ละ 1 วัน รวมจำ�นวน
52 ตอน โดยได้ดำ�เนินการบันทึกเสียง  ตัดต่อ ผสม
เสียง และจัดทำ�ต้นฉบับ สำ�หรับเผยแพร่ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ทุกวัน
จันทร์ เวลา 17.00-18.00 น.

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์

รายได้

สภาพปัญหาและอุปสรรคการดำ�เนินการตามแผนงาน/โครงการ
1. ปัญหาด้านการเก็บค่าบริการ

การให้บริการผลิตสื่อการเรียนรู้ หรือการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์   เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มักประสบปัญหา  คือ 1) ไม่สามารถเก็บค่าบริการเป็นเงินสด ยกเว้นหน่วยงาน
ได้รับงบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ระบบการเก็บค่าบริการด้วยวิธีการตัดโอนงบประมาณแผ่นดิน
ยังไม่ชัดเจน 3) หน่วยงานที่มาขอใช้บริการมีงบประมาณเงินรายได้ไม่เพียงพอ

2. ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความจำ�เป็นต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยก่อนเป็นหลัก ดังนั้น การรับงานภายนอกมาดำ�เนินการ จึงไม่สามารถกำ�หนดวันเสร็จของงานได้
อย่างแน่นอนทุกครั้ง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มาขอใช้บริการจากภายนอก

3. ปัญหาด้านเจตคติของบุคลากรสำ�นักสื่อฯ

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งพัฒนามาจากหน่วยงานให้บริการสื่อการเรียนการสอน
และโสตทัศนูปกรณ์ ดังนั้น เจตคติของบุคลากรจึงคุ้นชินกับการให้บริการแบบงานราชการทั่วไป ซึ่งไม่ได้คำ�นึง
ถึงต้นทุน-กำ�ไร   มีความแตกต่างจากการดำ�เนินงานแบบหารายได้เหมือนภาคเอกชน ทำ�ให้การหารายได้ยัง
ดำ�เนินไปได้อย่างไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ทั้งในเรื่องของรูปแบบการให้บริการ การทุ่มเทการทำ�งาน การดูแล
รักษาอุปกรณ์ การประหยัดงบประมาณ และระบบการเงินการบัญชี
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ส่วนที่ 3
การประกันคุณภาพการศึกษาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
และรายงานการประเมินตนเอง
ของตัวชี้วัดตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2551

ภาพการก่อสร้างอาคารที่จอดรถใต้ดิน
ในปี 2552

สรุปผลการดำ�เนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

CEMT ANNUAL REPORT 2009

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552  สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับ 2.04 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี เมือ่ วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำ�เนินการครบทั้ง
6 องค์ประกอบ พบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา  มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ 3.00 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก   และองค์ประกอบที่ 4   การบริหารและการจัดการ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 2.08 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ส่วนองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 5 มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 2.00 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้ แต่องค์ประกอบที่ 3  การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 0.00 อยู่ในเกณฑ์ยังไม่ได้คุณภาพ  ทั้งนี้เนื่องจากสำ�นักสื่อฯ ไม่มีแผนการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ในแผนยุทธศาสตร์ แต่ได้สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ
ตลอดทั้งปีการศึกษา  ซึ่งสำ�นักสื่อฯ ควรกำ�หนดแผนการ ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมของสำ�นักสื่อฯ เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายไปสู่ระดับคุณภาพตามเกณฑ์
และแม้ว่าภาระงานของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจะมีมาก
และบุคลาการมีจำ�นวนจำ�กัด
แต่ทางสำ�นักสื่อฯ ยังมีความพยายามในการพัฒนางานตลอดมา  พบว่ามีพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพ
มากขึ้นหลายด้าน เช่น มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีการจัดทำ�ระบบบริหารความเสี่ยง มีการดำ�เนินงานกิจกรรม 5 ส เป็นต้น นับได้ว่าสำ�นักสื่อฯ ได้มีการพัฒนา
คุณภาพงานมากขึ้น คณะกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอแนะสำ�หรับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำ�นักสื่อฯ ในปีต่อไป ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
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ควรจัดทำ�สรุปสถิติ การพัฒนาบุคลากรในรอบปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ในปีต่อไป
ควรจัดทำ�สถิติเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบให้มากขึ้น
ควรกำ�หนดแผนงานด้านการจัดการความรู้ และดำ�เนินการตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ควรกำ�หนดโครงสร้างวาระประชุมที่ชัดเจนและนำ�วาระประชุมที่สำ�คัญ ไปอยู่ในวาระพิจารณา
ควรจัดทำ�แผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน เช่น แผน ก.พ.ร. พร้อมทั้งกำ�หนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนด้วย

ตารางที่ 5

แสดงผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.

องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ตารางที่ 6

ตัวชี้บ่ง ของ สกอ.
2
1.67
0
2.25
1.50
2.00
คุณภาพพอใช้

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.
คุณภาพพอใช
คุณภาพพอใช้
ยังไม่ได้คุณภาพ
คุณภาพดี
ยังไม่ได้คุณภาพ
คุณภาพพอใช้

แสดงผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. + สถาบัน

องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ตัวชี้บ่ง ของ สกอ. + สถาบัน
2.00
2.00
0.00
2.08
2.00
2.04
คุณภาพดี

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. +สถาบัน
คุณภาพพอใช้
คุณภาพพอใช้
ยังไม่ได้คุณภาพ
คุณภาพดี
คุณภาพพอใช้
คุณภาพดี
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ตารางที่ 7
รหัส

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

1
1.1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำ�เนินการ
มีการกำ�หนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนา
กลยุทธ์ แผนดำ�เนินงานและมีการกำ�หนดตัวบ่งชี้ที่วัดความสำ�เร็จ
ของการดำ�เนินงานตามแผนให้ครบทุกพันธกิจ
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่
กำ�หนด
รวมองค์ประกอบที่ 1
การเรียนการสอน
มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ
มีระบบกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบ
สนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อบุคลากรประจำ�
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รวมองค์ประกอบที่ 2
การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบกลไกในการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
รวมองค์ประกอบที่ 3
การบริหารและจัดการ
ระดับคุณภาพของกรรมการบริหารสำ�นักงานอธิการบดี
ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
มีการพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำ�รง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
ระดับความสำ�เร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
มีการนำ�ระบบบริหารความเสี่ยงใช้ในการบวนการบริหาร
ระดับความสำ�เร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล
ร้อยละของบุคลากรประจำ�สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2

2
2.1
2.4
2.5

2.6
3
3.1
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4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
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แสดงผลการประเมินคุณภาพจำ�แนกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

คะแนนการ
ประเมิน

6

6

2

80

88.89

2
2

5
4

6
4

3
2

40

94.12

3

0

0

0
2

4

0

0
0.00

6
4
4
6

6
4
0
4

3
3
0
2

3
3

3
2

3
1

5
8

5
8

3
3

80

100

3

6

ผลการ
ดำ�เนินงาน
0

คะแนนการ
ประเมิน
0

6
4

4
4

2
2
2.083333

5

7

3

5
7,500

0
47,983.35

0
3

0

62.02

2
2

5

5

3

4

4

3
3
2.04

รหัส

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

4.10

ระดับความสำ�เร็จในการลดระยะเวลาและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริการ
ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการดำ�เนินกิจกรรม 5 ส
รวมองค์ประกอบที่ 4
การเงินและการงบประมาณ
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจ
สอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงานในการให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคมต่อบุคลากรประจำ�
ร้อยละของเงินเหลือสุทธิต่องบดำ�เนินการ
รวมองค์ประกอบที่ 5
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
ระดับความสำ�เร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมองค์ประกอบที่ 6
รวมทั้งหมด

4.11
4.12
5
5.1
5.2
5.3
5.5
6
6.1
6.2
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ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2551
การตรวจคุณภาพการศึกษา (ภายใน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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(ภาพประกอบที่ี 25   รศ.จุฑามาศ   เทพชัยศรี   รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข
นายชำ�นาญ แสงแก้ว  นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง และนางสาวนิสา กรีหิรัญ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำ�ปีการศึกษา
2551 ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม)

(ภาพประกอบที่ี 26  รศ.จุฑามาศ  เทพชัยศรี  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
เข้าร่วมฟังผลการประเมินฯ)
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การตรวจคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552

(ภาพประกอบที่ี 27   รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย รศ.กัญญดา   อนุวงศ์   ผู้บริหาร และบุคลากรสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา  ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาสำ�
นักสื่อฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ห้องฝึกอบรม 14-404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม)

(ภาพประกอบที่ี 28 ผศ.ดร.ฤทธิชัย   อ่อนมิ่ง ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อฯ มอบของที่ระลึกแด่ รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  
พิชิตพรชัย และ รศ.กัญญดา  อนุวงศ์)    
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สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2551
ผลการ
ดำ�เนิน
งาน
0.07

คะแนน
ผลการ
ประเมิน
3.03

คะแนน
ถ่วง
น้ำ�หนัก
1.696

2

5.00

2.80

100

5.00

2.75

0.07

5.00

2.10

1.07

0.00

0

100

5.00

2.10

ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.

น้ำ�หนัก

เป้าหมาย

หน่วยนับ

3.2.2.1 จำ�นวนการจัดโครงการบริการวิชาการ
            ต่อจำ�นวนบุคลากรทั้งหมด
3.2.2.2 จำ�นวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ
            วิชาการ

0.56

0.17

0.56

2.00

3.2.2.3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่
            แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำ�หนด
3.2.4.1 จำ�นวนโครงการศิลปวัฒนธรรมต่อ
            จำ�นวนบุคลากรประจำ�
3.2.4.2 จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลป
            วัฒนธรรมต่อจำ�นวนบุคลากรประจำ�
3.2.4.3 ร้อยละของจำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการมี
            ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
            เพิ่มขึ้น
3.2.4.4 ร้อยละของโครงการศิลปวัฒนธรรมที่
            แล้วเสร็จตามแผน
3.2.5.1 จำ�นวนโครงการวิจัยใหม่ต่ออาจารย์
            ประจำ�และนักวิจัยประจำ�
3.2.5.2 ร้อยละของจำ�นวนโครงการวิจัยที่อยู่
            ระหว่างดำ�เนินการต่อจำ�นวน
            โครงการวิจัยใหม่ทั้งหมด
3.2.5.3 ร้อยละของจำ�นวนโครงการวิจัยที่เผย
            แพร่ในวารสารหรือนำ�ไปใช้อ้างอิง
3.2.5.4. ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
            ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด (2 ปี)
3.3.1 ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการ
            โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
4.3.1. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม
            บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบ
            สนองความต้องการพัฒนาและเสริม
            สร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
            ประเทศชาติหรือนานาชาติต่อ
            อาจารย์ประจำ�และนักวิจัยประจำ�

0.55

90.00

โครงการ/
คน
ครั้ง/ปี
ของแต่ละ
โครงการ
ร้อยละ

0.42

0.04

0.42

1.70

0.42

80.00

โครงการ/
คน
โครงการ/
คน
ร้อยละ

0.41

90.00

ร้อยละ

100.00

5.00

2.05

0.42

0.20

0.00

0.00

0.00

0.42

100.00

โครงการ/
คน
ร้อยละ

0.41

40.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

0.41

100.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

6

4

ระดับ

1

1.00

6.00

19.6

48

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00
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ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.

น้ำ�หนัก

เป้าหมาย

หน่วยนับ

4.4.1 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมใน
            การอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
            เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อ
            จำ�นวนโครงการหรือกิจกรรม
            นักศึกษาทั้งหมด
4.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วโครงการ
            ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
            เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้
            ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม
            เอกลักษณ์ พัฒนา และสร้างเสริม
            เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
            งบดำ�เนินการ
5.
ระดับความสำ�เร็จในการพัฒนา
           สถาบันสู่ระดับสากล
8.
ระดับความสำ�เร็จของการประกัน
            คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
            คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9.
ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
            ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
            สถาบันอุดมศึกษา
10.
ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
            น้ำ�หนักของอัตราเบิกจ่ายเงินงบ
            ประมาณรายจ่ายลงทุน
11.
ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
            น้ำ�หนักในการรักษามาตรฐานระยะ
            เวลาการให้บริการ
13.
ระดับคุณภาพของการกำ�กับดูแลของ
            สภาสถาบัน
14.
ระดับความสำ�เร็จในการเปิดโอกาสให้
            ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมติดตาม
            ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
15.
ระดับความสำ�เร็จของแผนพัฒนา
            บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

2.80

28

ร้อยละ

ผลการ
ดำ�เนิน
งาน
0.00

คะแนน
ผลการ
ประเมิน
0.00

คะแนน
ถ่วง
น้ำ�หนัก
0.00

2.8

80

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

2.8

1

ร้อยละ

0.00

5.00

14.00

2

4

ระดับ

1

1.00

2.00

12

4

ระดับ

3.00

3.00

36.00

3

4

ระดับ

0

0.00

0.00

4

77

ระดับ

0.00

0.00

0.00

3

4

ระดับ

0.00

0.00

0.00

5.75

4

ระดับ

0.00

0.00

0.00

5.75

4

ระดับ

1

1.00

5.75

5.75

4

ระดับ

5

5.00

28.75
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20.
ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนิน
            การตามแผนการจัดการความรู้เพื่อ
            สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

78

น้ำ�หนัก

เป้าหมาย

หน่วยนับ

5.75

4

ระดับ

86
สรุปผลการประเมิน

ผลการ
ดำ�เนิน
งาน
3

คะแนน
ผลการ
ประเมิน
3.00

คะแนน
ถ่วง
น้ำ�หนัก
17.25

123.25
1.43

ส่วนที่ 4
แนวทางการพัฒนา
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ภาพถ่ายบริเวณอาคาร 3 และอาคาร 14
จากมุมสูง

แนวทางการพัฒนา
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
การพัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   สำ�นักสื่อฯ ได้จัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์ของสำ�นักสื่อฯ ระหว่างปี 2552-2566 เป็นแผน 15 ปี ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ แบ่งเป็น 6
ยุทธศาสตร์  คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

					

การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และ		
สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุน กิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำ�นักสื่อฯ จึงเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลทั้งด้านวิชาการ และด้าน กิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยจำ�นวนมาก การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจะทำ�ให้ผู้เรียนผู้สอนมีแหล่งทรัพยากรการเรียน
รู้และแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

เป้าประสงค์

CEMT ANNUAL REPORT 2009

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ
2. เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินไปได้อย่างมี 		
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นิสิตมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อให้นิสิตมีทางเลือกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
5. เพื่อสร้างบรรยากาศให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นวิชาการมากขึ้น

กลยุทธ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

82

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย และกำ�ลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตและให้บริการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตรงต่อเวลา เสียสละ มีจิตสาธารณะ จิตบริการ และซื่อสัตย์
สร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้เหมาะสมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา
มีระบบการประกันคุณภาพการผลิตและการให้บริการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

1. การผลิตและการให้บริการสื่อการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ
2. โครงการผลิตและให้บริการสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. โครงการสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิชาการและคลังข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3.1 การผลิตบทเรียนวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand)
3.2 การผลิตบทเรียน Online (ด้วยโปรแกรม Microsoft Producer)
3.3 การผลิตบทเรียนมัลติมีเดีย
4. โครงการจัดทำ�สตูดิโอสำ�หรับถ่ายทำ�เทคนิคพิเศษ Blue Screen, Green Screen 		
สำ�หรับงานผลิตรายการโทรทัศน์ งานโฆษณา ระดับ Full High Definition
5. โครงการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์และการบริการสื่อการสอนอาคารเรียนรวม (Learning
Tower) ใหม่   (หลังสำ�นักหอสมุดกลาง)  

ตัวชี้วัด

1. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
2. มีบทเรียนการสอนทางไกล อย่างน้อย 90% จากทุกรายวิชาที่มีการสอนในระบบการเรียน
การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
3. มีบทเรียน Online ไม่น้อยกว่า 10 เรื่องต่อปี
4. มีบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (DVD, CD) ไม้น้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี
5. มีข้อตกลงและระบบการขอใช้บริการ/การให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีการศีกษา

เทคโนโลยีทำ�ให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้การดำ�เนินชีวิต
ไม่ว่าการทำ�งาน การเรียน หรือการใช้ชีวิตส่วนตัวเปลี่ยนแปลงไป สถาบันการศึกษายืนอยู่ในยุคที่ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ การ Chat หรือการค้นหาข้อมูลต่างๆ การใช้มือถือหรือ
กล้องดิจทิ ลั ทีม่ ฟี งั ก์ชน่ั ต่างๆ ทีอ่ �ำ นวยความสะดวกอย่างมากมาย ดังนัน้ การศึกษาจึงต้องสอนให้เด็กทีม่ เี ทคโนโลยี
อยู่ในมือรู้จักนำ�ไปใช้เพื่อการศึกษา 
ครูก็ต้องรู้จักใช้ปรับเปลี่ยนวิธีสอนจากเดิมการเรียนที่ผู้เรียนเป็นผู้ฟัง
อย่างเดียว เป็นการเรียนแบบมีสว่ นร่วม ในการแสดงความคิดเห็น และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ในฐานทีส่ �ำ นักสือ่ ฯ
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงจำ�เป็นต้องศึกษารูปแบบการผลิต
การให้บริการที่เหมาะสม เช่น การวิจัยศึกษารูปแบบการให้บริการห้องเรียน รูปแบบการศึกษาแบบเคลื่อนที่
(Mobile Learning) รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ ICT รูปแบบการสร้างคลังสมอง ที่ได้จาก
การวิจัย รูปแบบความร่วมมือระหว่างสำ�นักสื่อฯ สำ�นักคอมพิวเตอร์และสำ�นักหอสมุดกลาง เพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน รูปแบบการผลิตและการให้บริการในระบบเครือข่าย รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย และ
รูปแบบการพัฒนาองค์กรไปสูฐ่ านข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจนศึกษาวิจยั เพือ่ นำ�เทคโนโลยีมาเป็นเครือ่ งมือช่วยคิด
สะท้อนความคิดและทำ�ให้เกิดโครงสร้างของความรู้ เป็นต้น
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เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาการผลิตและการให้บริการของสำ�นักสื่อฯ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

กลยุทธ์
1. ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงพัฒนา การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงสำ�รวจ
2. บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาต่อทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ต้องทำ�วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตและการให้บริการของสำ�นักสื่อฯ

แผนงาน/โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการวิจัยเชิงพัฒนารูปแบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการการผลิตและการให้บริการสื่อการเรียนรู้
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจการผลิตและให้บริการสื่อการเรียนรู้
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการผลิตสื่อต้นแบบสำ�หรับโรงเรียนสาธิตฯ องค์รักษ์
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์สำ�หรับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. โครงการจัดการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ตัวชี้วัด

1. มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
2. ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยทุกปี
3. มีระบบการจัดการความรู้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้

นอกเหนือจากการผลิตสื่อการเรียนการสอน การให้บริการ สำ�นักสื่อและเทคโนโลยี ยังได้ให้บริการ
ความรูท้ างด้านวิชาการ การเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นทีฝ่ กึ ปฏิบตั ภิ าคสนามของนิสติ คณะต่างๆ หลังจากได้เรียน
ภาคทฤษฏีที่นิสิตสามารถนำ�ความรู้มาใช้ได้จริงในสถาบันการศึกษา  เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในทุกๆ ด้าน
รวมทั้งการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนิสิต เพื่อสร้างสรรค์งานเพื่อมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. เพือ่ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้นิสิตเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม นิสิตสาขาการแสดง นิสิตสาขาวาทการ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

84

กลยุทธ์

1.  จัดระบบการหมุนเวียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มละไม่เกิน 5  คน ต่อสัปดาห์
2.  สร้างระบบการฝึกอบรมและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน

แผนงานโครงการ

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายทำ�และลำ�ดับภาพวีดิทัศน์
2.  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
4.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
6.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบันทึกเสียง
7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบกราฟฟิก
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ์

ตัวชี้วัด

1.  มีนิสิตเข้ามาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปีละไม่น้อยกว่า  50 คน
2.  มีนักเรียนเข้ามาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปีละไม่น้อยกว่า  10 คน
3.  มีนักศึกษาจากสถานบันอื่น เข้ามาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปีละไม่น้อยกว่า   3 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา

การสร้างสื่อการเรียนการสอนทั้งแบบ online   และ offline   และการนำ�ไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ   มีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายฝ่าย   โดยเฉพาะสำ�นักคอมพิวเตอร์
ที่ดูแลในเรื่องของระบบ   โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงไปยังคณะฯ   สำ�นักฯ สถานต่างๆ รวมทั้งระบบบริหาร
จัดการการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) ให้มกี ารใช้งานได้อย่างสม่�ำ เสมอ และตอบสนอง
ความต้องการของนิสิตและอาจารย์ในทุกๆ ด้าน ในส่วนของสำ�นักสื่อฯ   มีหน้าที่ในการจัดทำ�ระบบข้อมูล
เนื้อหา   (CMS : Content Management System)   ที่ต้องออกแบบและผลิตให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะสมกับการประเมิน และเหมาะสมกับผู้เรียน และเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบเครือข่ายที่สำ�นักคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้ได้   ตลอดจนการบำ�รุงรักษาและปรับปรุง
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในส่วนของสำ�นักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการให้บริการ
โดยสำ�นักหอสมุดกลางจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้นิสิตสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เป็นการเรียนการสอน
เช่น สื่อการสอน บทความวิชาการ งานวิจัย และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ งานวันสมเด็จพระเทพฯ   และกิจกรรมต่างๆ ที่
ไม่ใช่การเรียนการสอนอีกด้วย   นอกจากนี้ สำ�นักหอสมุดกลางยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการยืม - คืน ข้อมูล
กิจกรรมและข้อมูลวิชาการอีกด้วย   ดังนั้น ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นความร่วมมือกันภายใต้การใช้งบประมาณ
บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน  โดยมีเป้าหมายสนับสนุนยุทธศาสตร์ในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย
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เป้าประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานที่มีลักษณะภาระงานใกล้เคียงกันใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มหาวิทยาลัย

แก่

กลยุทธ์

1. จัดประชุมเชิงวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2. จัดโครงการวิชาการร่วมกับสำ�นักคอมพิวเตอร์และสำ�นักหอสมุดกลาง ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

แผนงาน โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการ  IT วิชาการ
โครงการความร่วมมือ Cyber Education
โครงการความร่วมมือ KIDs’D
โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
โครงการความร่วมมือการผลิตสื่อต้นแบบ

ตัวชี้วัด

1. มีโครงการร่วมกันอย่างน้อย  3 โครงการต่อปี
2. บุคลากรสำ�นักสื่อฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

การบริการถือเป็นภารกิจหลัก   เป็นประตูความรู้สึกของผู้ขอใช้บริการที่มีต่อสำ�นักสื่อฯ การให้บริการ
ของสำ�นักสื่อฯ ที่ผ่านมาเน้นการให้บริการตามความต้องการ อำ�นวยความสะดวกและสร้างความพอใจ แต่เมื่อ
ต้องหารายได้เลี้ยงตนเองแนวคิดการให้บริการจึงต้องเปลี่ยนแปลงจากการให้บริการตามความต้องการเป็นการ
เสนองานบริการเชิงรุก   ดังนั้น ยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรม องค์กรเชิงธุรกิจ   จึงเป็นทั้งเรื่องของการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการทำ�งาน  การประชาสัมพันธ์   การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและสร้างเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. ปรับยุทธวิธีการให้บริการเป็นการให้บริการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กร
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตและการให้บริการ
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3. พัฒนาจิตสำ�นึกที่ดีต่อการให้บริการ
4. สร้างระบบการเงิน บัญชี และพัสดุให้เข็มแข็ง
5. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพทั้งเชิงวิชาการ และเชิงปริมาณ

กลยุทธ์

1. ใช้เทคนิคการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ในการให้บริการ
2. นำ�ระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้
3. การบริหารจัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐที่ดำ�เนินงานทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา
4. ใช้เทคนิค PDCA และ 5 ส
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นการบริการเชิงธุรกิจ
6. การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ

แผนงาน/โครงการ
1.
2.
3.
4.

แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผลิตและการใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แผนการปรับภาพลักษณ์ของสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและทันสมัย
โครงการจัดอบรม สัมมนา การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษาแก่บุคลากร
โครงการอบรมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรใหม่
5. แผนการนำ�ระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ขอใช้บริการ
6. โครงการประกันคุณภาพการผลิตและการให้บริการ
7. โครงการจัดทำ� 5 ส

ตัวชี้วัด

1. มีโครงการอบรมสัมนา ศึกษาดูงาน ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นประจำ�ทุกปี
2. มีโครงการอบรมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกการให้บริการเป็นประจำ�ทุกปี
3. มีระบบพัสดุอัตโนมัติ ระบบการจองห้องเรียน Online และ ระบบ Management  Information
System (MIS)
4. มีผลการประเมินการจัดทำ�กิจกรรม 5 ส อยู่ในระดับดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 6

การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

สำ�นักสือ่ ฯ เป็นหน่วยงานทีม่ จี ดุ เด่น คือ เป็นศูนย์กลางการผลิตและให้บริการด้านสือ่ การเรียนการสอน
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในมหาวิทยาลัยประกอบ
กับสำ�นักสื่อฯ มีอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความพร้อมและความสามารถในการผลิต แม้จะมีจำ�นวนน้อย แต่ก็
สามารถชดเชยได้ด้วยกำ�ลังแรงงานและกำ�ลังความคิดทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนั้น จึงกำ�หนด
ยุทธศาสตร์ออกเป็น 2 ส่วน

1. ยุทธศาสตร์การหารายได้จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

1.1 การให้บริการผลิตสื่อประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ และการให้บริการเช่าอุปกรณ์ สถานที่
การให้บริการถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ บันททึกเสียง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของคณะ สำ�นัก
สถาบัน วิทยาลัย โรงเรียนสาธิต และหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1.2 การผลิตสื่อเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการทำ�วิจัยของอาจารย์ผู้สอน และนิสิต ของคณะ
ต่างๆ
1.3 การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะ สำ�นัก สถาบัน
วิทยาลัย โรงเรียนสาธิต และหน่วยงานอื่นๆ  

2. ยุทธศาสตร์การหารายได้จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

CEMT ANNUAL REPORT 2009

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการหารายได้จากบุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ได้
อย่างมากมาย
2.1 การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 การฝึกอบรมการใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.3 การสร้างสื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการทำ�วิจัย เพื่อขอตำ�แหน่งวิชาการให้กับครู
2.4 การสร้างสื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำ�วิจัยของนิสิต นักศึกษา
2.5 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียัทั้ง  Online และ Offline ให้กับสถาบันต่างๆ

เป้าประสงค์

1. เพือ่ นำ�เงินรายได้มาใช้ใในการพัฒนาหน่วยงาน  ให้มกี ารผลิตและการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้
2. เพือ่ ให้มีการนำ�อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีราคาแพงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มทุน
3. เพือ่ ลดการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์สำ�นักสื่อฯ ให้มีหลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับ
ต่างๆ ในเชิงรุก
2. ปรับปรุงค่าบริการให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท และไม่เน้นเก็บค่าบริการภายในมหาวิทยาลัย
3. สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
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4.
5.
6.
7.
8.

พัฒนาศูนย์การพิมพ์ มศว ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
สร้างผลงานให้มีชื่อเสียง และน่าเชื่อถือ
สร้างทีมงานให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการ
จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย และครบถ้วน พร้อมดำ�เนินการผลิตหรือให้บริการได้ทันที
จัดทำ�แผนการหารายได้จากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการจัดตั้งห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับคณะ สถาบัน สำ�นัก และ หน่วยงานเอกชน
3. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริการสิ่งพิมพ์แก่ คณะ  สถาบัน สำ�นัก และกิจกรรมต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์
4. โครงการให้เช่าสตูดโิ อ  ห้องบันทึกเสียง เครือ่ งเสียง  และอุปกรณ์บนั ทึกภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว
5. โครงการจัดทำ�วีดิทัศน์สรุปผลงานของศูนย์บริการวิชาการ
6. โครงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
7. โครงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัย
8. โครงการผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�มหาวิทยาลัย
9. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ต้นแบบวิชาศึกษาทั่วไป
10. โครงการผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมมหาวิทยาลัย
11. โครงการถ่ายภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
12. โครงการจัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้
13. โครงการจำ�หน่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
14. โครงการบริการสำ�เนาวีดิทัศน์การเรียนการสอนทางไกลในรายวิชาต่างๆ
15. โครงการบริการสำ�เนาวีดิทัศน์รายวิชาโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16. โครงการบริการบันทึกเสียงเพื่อการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์  และกิจกรรมต่างๆ

ตัวชี้วัด

1. สำ�นักสือ่ ฯ  มีรายได้จากการผลิตและการให้บริการ  ทัง้ ทีเ่ ป็นเงินสดและยอดหน่วยงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
5  ในระยะ 5  ปีแรก และร้อยละ  2 ในอีก  10  ปีต่อไป
2. มีจำ�นวนผู้ขอใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาเพิ่มมากขึ้น
3. หน่วยงานที่ขอใช้บริการมีความพึ่งพอใจต่อการให้บริการในระดับดี
4. มีกำ�หนดอัตราค่าผลิตและการให้บริการอย่างชัดเจน
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ส่วนที่ 5
ผลงานเด่นในรอบปี 2552
ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

การปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2550

ผลงานเด่นในรอบปี 2552
ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินงานสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย สนับสนุน
กิจกรรมหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการเพื่อหารายได้จากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีผลงานเด่นในรอบปี ดังนี้

1. งานบริการและผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อสำ�หรับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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		 1.1 งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2550
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับมอบหมายเป็นกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
โดย
ได้ดำ�เนินการถ่ายทอดและติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน บันทึกวีดิทัศน์และภาพนิ่งตลอดงาน ติดตั้ง
และควบคุมระบบขยายเสียงภายในพิธีการ และผลิตวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ งานพิธีพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรฯ  ประจำ�ปีการศึกษา 2550 ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวัน
ที่  2  มกราคม  2552

(ภาพประกอบที่ 29 : ภาพงานพิธีฯ)
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		 1.2 โครงการบริการวิชาการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และ

ปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2550

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดโครงการบริการทางวิชาการ จัดทำ�วีดิทัศน์ที่ระลึก
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2550 วันที่ 2 มกราคม 2552 โดยจำ�หน่ายในราคาชุดละ
199 บาท ราคาชุดละ 299 บาท และราคาชุดละ 149 บาท (ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า) ซึ่งมีผู้สั่งจองวีดิทัศน์
จำ�นวน 471 ชุด รวมเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้นจำ�นวน 104,721 บาท

(ภาพประกอบที่ 30 : ภาพการดำ�เนินงานโครงการ DVD ปี 2550)
		 1.3 งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับมอบหมายเป็นกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ในงานวัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22  ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551 โดยสำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการผลิตวีดิทัศน์
ย้อนรอยงานวันสมเด็จพระเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2551 ถ่ายทอดและติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน  
บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกภาพนิ่งตลอดงาน   ติดตั้ง ควบคุมระบบขยายเสียงภายในพิธีการ และจัดทำ�วีดิทัศน์
สรุปงานมอบแก่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สำ�นักหอสมุดกลาง เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

(ภาพประกอบที่ 31 : ภาพงานฯ ครั้งที่ 22)
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		 1.4 งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2551
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับมอบหมายเป็นกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ในงาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปีพุทธศักราช 2551 ณ วัดพระธาตุ
แช่แห้ง พระอารามหลวง อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551  โดยสำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการ
ผลิตวีดิทัศน์ย้อนรอยแห่งการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2551 สำ�หรับฉายในงานพิธี
สมโภชองค์ผ้าพระกฐินถ่ายทอด ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน  บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกภาพนิ่งตลอดงาน  
ติดตั้ง ควบคุมระบบขยายเสียงภายในพิธีการ และจัดทำ�วีดิทัศน์สรุปงานมอบแก่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สำ�นักหอสมุดกลาง เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

(ภาพประกอบที่ 32 : ภาพงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2551)
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		 1.5 งานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ

(ภาพประกอบที่ 33 : บรรยากาศงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ)
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		 1.6 งานราตรีศรีนครินทร

(ภาพประกอบที่ 34 : ภาพต้นฉบับวีดิทัศน์งานราตรีศรีนครินทร์)
		 1.7 งานวันครูโลก
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการเครื่องขยายเสียง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ บันทึก
ภาพนิ่ง และวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล งานนิทรรศการวันครูโลก ครั้งที่ 4 ณ ห้องคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ อาคาร 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

(ภาพประกอบที่ 35 : ภาพบรรยากาศงานวันครูโลก)
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		 1.8 การผลิตวีดิทัศน์
			 1.8.1 เรื่อง เฉลิมพระเกียรติประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร    
มหาภูมิพลอดุลยเดช
สำ�นักสื่อฯ ผลิตวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านปรัญชาและศาสนา  

CEMT ANNUAL REPORT 2009

(ภาพประกอบที่ 36 : ภาพวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ)
			 1.8.2 เรื่อง เฉลิมพระเกียรติ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
สำ�นักสื่อฯ ผลิตวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ   ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลป
วัฒนธรรมวิจัย

(ภาพประกอบที่ 37 : ภาพวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ)
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			 1.8.3 เรื่อง เฉลิมพระเกียรติ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ      
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สำ�นักสื่อฯ ผลิตวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์   

			
2546-2551

(ภาพประกอบที่ 38 : ภาพวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ)
1.8.4 เรื่อง ย้อนรอยงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินการผลิตวีดิทัศน์ย้อนรอยงานวันสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2551 สำ�หรับเผยแพร่ในงานวันสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551    

(ภาพประกอบที่ 39 : ภาพสื่อวีดิทัศน์ย้อนรอยงานวันสมเด็จพระเทพฯ)
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1.8.5 เรื่อง  ย้อนรอยแห่งการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ปี พ.ศ. 2546-2551
สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการผลิตวีดิทัศน์ย้อนรอยแห่งการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2551 สำ�หรับเผยแพร่ในงานพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินในงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปีพทุ ธศักราช 2551 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551  

CEMT ANNUAL REPORT 2009

(ภาพประกอบที่ 40 : ภาพสื่อวีดิทัศน์งานกฐิน)
			 1.8.6 เรื่อง “โพธิวิชชาลัย”  จำ�นวน 3  ตอน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง โพธิวิชชาลัย ขึ้น จำ�นวน
3 ตอน ประกอบด้วย 1) โพธิวิชชาลัย 2) ฐานคิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และ 3) ความก้าวหน้า
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพื่อใช้ประกอบการชี้แจงของมหาวิทยาลัยต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการขอเปิด
หลักสูตรของวิทยาโพธิวิชชาลัย   นอกจากนี้ยังใช้ในการทำ�ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำ�ให้เกิดความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายร่วมกันในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งใช้ในโอกาสต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ทำ�ให้รัฐมนตรีเกิดแนวคิดในการตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแห่งใหม่ที่จังหวัดตาก และนำ�ไปสู่การ
ทำ�ให้เกิดแนวคิดในการสร้างโรงเรียนสาธิต อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย อีกทั้งสำ�นักสื่อฯ ได้
ดำ�เนินการปรับปรุงวีดิทัศน์เรื่องนี้ให้เป็นปัจจุบันตามความก้าวหน้าของโครงการฯ อยู่เสมอ

(ภาพประกอบที่ 41 : ภาพสื่อวีดิทัศน์โพธิวิชชาลัย)
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			 1.8.7 เรื่อง มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน มศว
                         สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้รับมอบหมายให้ผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง มศว 60 ปี
ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน มศว เพื่อฉายในงานราตรีศรีนครินทร์ ให้ศิษย์เก่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วง 60 ปี ที่ผ่านมา  

(ภาพประกอบที่ 41 : ภาพวีดิทัศน์ มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน มศว)
			 1.8.8 เรื่อง  สื่อต้นแบบ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียน
รู้ตลอดชีวิต ดำ�เนินการโครงการผลิตสื่อต้นแบบ โดยได้ผลิตสื่อการสอน จำ�นวน 2 รายวิชา   ได้แก่ รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรายวิชาภูมิลักษณ์ชุมชน ซึ่งสื่อการสอนที่ผลิตประกอบด้วย             
1)   สื่อประกอบการสอนประเภท PowerPoint Multimedia จำ�นวน 14 เรื่อง 2) วีดิทัศน์ประกอบการสอน  
จำ�นวน 4 เรื่อง และ 3) เอกสารประกอบการบรรยาย จำ�นวน 15 เล่ม

(ภาพประกอบที่ 43 : ภาพสื่อที่ผลิตในโครงการผลิตสื่อต้นแบบ)
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1.8.9 ผลิตวีดิทัศน์  เรื่อง การพัฒนาต้นแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน-ทอง
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดทำ�โครงการผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง การพัฒนา
ต้นแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน-ทอง สำ�หรับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) (ตาม
แผนยุทธศาสตร์การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงานของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา) ผลิตวีดิทัศน์ขั้นตอน
การทำ�เครื่องประดับ จำ�นวน 12 ชิ้น  รายได้จากการให้บริการเป็นเงิน 200,000 บาท
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(ภาพประกอบที่ 44 : ภาพสื่อต้นแบบเครื่องประดับฯ)
			 1.8.10 วีดิทัศน์ประกอบการสอน ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล
ปฏิสัมพันธ์  จำ�นวน 76 เรื่อง
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดทำ�ผลิตวีดิทัศน์ประกอบการสอน ในรายวิชา
ที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลปฏิสัมพันธ์ จำ�นวน 4 รายวิชา 76 เรื่อง
		 1.9 งานนิทรรศการ “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน มศว”
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร :
จุดเปลี่ยน มศว”     เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 60 ปี โดยได้จัดทำ�
บอร์ดนิทรรศการ “จุดเปลี่ยน มศว” ไปแสดงภายในงาน รวมถึงบริการถ่ายภาพที่ระลึกและพิมพ์ภาพ
แก่ผู้เข้าร่วมงาน

(ภาพประกอบที่ 45 : งานนิทรรศการ  “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร : จุดเปลี่ยน มศว”)
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		 1.10 งาน “มศว 60 ปี : IT วิชาการ”
สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมจัดงาน “มศว 60 ปี : IT วิชาการ” เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลอง
ในงาน “มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร” และนำ�ผลงานด้าน IT เพื่อการศึกษา เผยแพร่ให้แก่ชุมชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 ณ อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ โดยสำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ แสดงผลงานทางด้านสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา รวมถึงการบรรยายทางวิชาการ เรือ่ ง “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจทิ ลั ” โดย นายจารุวสั หนูทอง

(ภาพประกอบที่ 46 : ภาพงาน IT วิชาการ และภาพการบรรยายวิชาการ)

		 1.11 งานโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสติ ใหม่และโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นสิ ติ มศว

ปีการศึกษา 2552

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ในงาน
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และโครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา  2552               
ณ มศว องครักษ์ ระหว่างวันที่ 2-5 มิ.ย. 52   

(ภาพประกอบที่ 47 : ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศฯ)

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»Õ 2552 ÊÓ¹Ñ¡Ê×èÍáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 101

		 1.12 บริการประชุมทางไกลแบบ 3 สถานที่
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้บริการประชุมทางไกลพร้อมกัน 3 สถานที่ แก่สภา
คณาจารย์และข้าราชการในการทำ�ประชาพิจารณ์ เรื่อง “ร่าง ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร
มศว พ.ศ. ....” เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2552 เวลา 12.30 - 15.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมพร้อมกัน 3 สถานที่
คือ ประสานมิตร (ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ), องครักษ์ (ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
อำ�นวยการ) และโรงพยาบาลชลประทาน (ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 80 ปี ปัญญานันทะ)

(ภาพประกอบที่ 48 : ภาพการดำ�เนินงานบริการประชุมทางไกลแบบ 3 สถานที่)

2. การจัดทำ�คลังข้อมูลเชิงวิชาการและประวัติศาสตร์
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สำ�นักสื่อฯ ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ จำ�นวนมาก และรวบรวมวีดิทัศน์ ภาพถ่าย
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทีผ่ ลิตขึน้ เพือ่ จัดทำ�เป็นคลังข้อมูลทางวิชาการและคลังข้อมูลเชิงประวัตศิ าสตร์
ให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยสามารถเข้าค้นคว้าหาข้อมูล
ได้ที่ http://vod.swu.ac.th

(ภาพประกอบที่ 49 : ภาพหน้าเว็บไซต์ http://vod.swu.ac.th)
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การประหยัดพลังงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินโครงการประหยัดพลังงาน
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานของสำ�นักสื่อฯ มีการประชุม เพื่อวางแผน กำ�หนดกิจกรรมใน
การประหยัดพลังงาน รวมถึงติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงาน  ซึ่งสำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดกิจกรรมในการ
ประหยัดพลังงาน ดังนี้คือ

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

สำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดให้มีมาตรการในการประหยัดพลังงาน ดังนี้
1. เปิด-ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในห้องทำ�งาน หลังเวลา 08.30-12.00 น.  และ 13.00-16.30 น.
2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 20 นาที
3. จัดทำ�โปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในการประหยัดพลังงาน
4. กำ�หนดเป้าหมายโดยให้มีสถิติการใช้พลังงานลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

การประเมินผล

1. จัดประชุมติดตามการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำ�ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงาน ระหว่างปี 2551-2552
3. จัดประชุมกำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงานเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

รายงานสรุปค่าไฟฟ้า สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เดือน/พ.ศ.
ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2551
ค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 2551
ค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2551
ค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2552
ค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2552
ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2552
ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2552
ค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2552
ค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2552
ค่าไฟฟ้าเดือนกรกฎาคม 2552
ค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2552
ค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2552
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จำ�นวนหน่วย (kwh)
2,075.20
913.50
1,014.30
980.20
1,051.10
1,470.70
1,991.60
2,406.00
2,655.70
2,320.30
2,972.20
1,999.40
21,850.20

จำ�นวนเงิน (บาท)
6,490.31
2,856.10
3,172.39
3,221.84
3,453.25
4,831.43
6,545.74
7,905.28
8,722.64
7,620.67
9,762.96
3,283.55
67,866.16
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ตารางเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2551 และปีงบประมาณ 2552

หน่วย
(kwh)

ต.ค. 50
พ.ย. 50
ธ.ค.50
ม.ค.-51
ก.พ.-51
มี.ค.-51
เม.ย.-51
พ.ค.-51
มิ.ย.-51
ก.ค.-51
ส.ค.-51
ก.ย.-51

1,880.50
1,064.00
1,286.80
1,561.60
1,141.20
1,921.21
1,633.60
1,374.70
2,061.20
990.60
1,576.80
805.9

CEMT ANNUAL REPORT 2009

ปี
งบประมาณ
2551

104

ราคา
ปี งบ
ต่อ จำ�นวนเงิน
ประมาณ
หน่วย (บาท)
2552
(บาท)
3.00
3.00
3.00
3.00
3.03
3.03
3.03
3.03
2.97
2.99
2.97
2.97

หน่วย
(kwh)

5,647.98 ต.ค.-51 2,075.20
3,195.26 พ.ย.-51 913.50
3,864.58 ธ.ค.-51 1,014.30
4,689.73 ม.ค.-52 980.20
3,460.40 ก.พ.-52 1,051.10
5,821.28 มี.ค.-52 1,470.70
4,952.79 เม.ย.-52 1,991.60
4,167.37 พ.ค.-52 2,406.00
6,114.45 มิ.ย.-52 2,655.70
2,965.44 ก.ค.-52 2,320.30
4,677.97 ส.ค.-52 2,972.20
2,390.81 ก.ย.-52 1,999.40

ราคา
ต่อ จำ�นวนเงิน
หน่วย
(บาท)
(บาท)
3.13
3.13
3.13
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.28
3.28
3.28
3.28

ผลต่าง
งบประมาณ
2551/2552
(kwh)

6,490.31
194.70
2,856.10
- 150.50
3,172.39
- 272.50
3,221.84 -  581.40
3,453.25
-   90.10
4,831.43 -   450.51
6,545.74
358.00
7,905.28
1,031.30
8,722.64
594.50
7,620.67
1,329.70
9,762.96
1,395.40
3,283.55
1,193.50
ร้อยละเฉลี่ยที่ลดลง

ร้อยละที่
สามารถ
ลดได้
9.38
-16.48
-26.87
-59.31
-8.57
-30.63
17.98
42.86
22.39
57.31
46.95
59.69
9.56

(ภาพประกอบที่ี 50   ภาพการติดประกาศเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยการติดสติกเกอร์
แจ้งเตือนการเปิด-ปิดไฟ จัดทำ�โปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน)

การประหยัดทรัพยากรกระดาษ

สำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดมาตรการให้มีการกำ�หนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใน
การใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400  โดยมีการจัดเก็บสถิติการใช้
กระดาษทุกเดือน รายงานผลเป็นรายบุคคล จำ�นวนการใช้กระดาษสำ�หรับการพิมพ์ (Print) และการสำ�เนา 
(Copy) รวมถึงกำ�หนดให้บุคลากรใช้กระดาษ 2 หน้าในการทำ�สำ�เนาหรือพิมพ์เอกสาร เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(ภาพประกอบที่ี 51 ภาพเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400)
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0

Print

Copy

Print

สี

พ.ย. 51

ขาว-ดํา

8

558
304

Copy
Print

Print

สี

ธ.ค. 51

ขาว-ดํา

32

998
955

Copy
Print

Print

สี

ม.ค. 52

ขาว-ดํา

7

337

Print

Copy

Print

สี
ก.พ. 52

ขาว-ดํา

22

585

1,855

Print

Copy

สี
มี.ค. 52

ขาว-ดํา

8

455

Print

1,000

Copy

1,341

Copy

1,639
1,230 1,240

11

338

สี
เม.ย. 52

ขาว-ดํา

Copy

2,000

Copy

2,461

Print

2,860

Print

3,000

Copy

2,879

Copy

3,118

Print

Copy

สี
พ.ค. 52

ขาว-ดํา

323

1,711

Print

3,097

Copy

3,604

Copy

4,000

Print

Copy

1,177

สี
มิ.ย.-52

ขาว-ดํา

45

Copy

4,306

Print

4,960

4,926

28

987

สี
ก.ค.-52

ขาว-ดํา

Print

5,000

Copy

5,520

Copy

3,377

5,971

Copy

35

3,136

7,311

1,310

สี
ส.ค.-52

ขาว-ดํา

Print

6,000

Print

6,287

Copy

7,000

Print

8,000

54

1,17

สี
ก.ย.-52

ขาว-ดํา

Print

(จํานวนกระดาษ : แผน)

Copy

สรุปสถิติการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

Copy
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Print
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ภาคผนวก

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำ�นักสื่อฯ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 5404-5, 5407
โทรสาร 0-2260-3935
เว็บไซต์ http://cemt.swu.ac.th

สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5404-5, 5407, 0-2649-5129-30

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์
		 ประสานมิตร
		 องครักษ์

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5408, 5414, 5447, 0-2649-5132-34
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 1110-3, 0-2649-5128

ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5448, 5406, 0-2649-5135, 0-2649-5128

ศูนย์การพิมพ์ มศว

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5616 0-2261-5298
โทรสาร. 0-2261-5299

อัตราค่าบริการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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อัตราค่าบริการผลิตสื่อวีดิทัศน์

v
v
v
v

ผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง)
10,000-50,000
ค่าดำ�เนินการโทรทัศน์วงจรปิด
300
ประชุมสัมมนาทางไกลด้วยระบบ Video Conference (เฉพาะภายใน มศว) 4,000
ผลิตและเผยแพร่วีดีทัศน์ตามประสงค์บนเว็บ
1,000

v การสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ดว้ ยระบบ Video Conference

110

บาท/เรื่อง
บาท/จุด/คิว
บาท/ครั้ง/วัน
บาท/ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา
1,500 บาท/ชัว่ โมง/ห้อง

อัตราค่าเช่าอุปกรณ์ คิว (08.00 - 16.00 น.) และ (16.00 - 24.00 น.)
1. ชุดถ่ายทำ�วีดิทัศน์ 4 กล้อง
2. ชุดถ่ายทำ�วีดิทัศน์ 3 กล้อง
3. ชุดถ่ายทำ�วีดิทัศน์ 2 กล้อง
4. กล้องถ่ายวีดิทัศน์ ระบบ Betacam
5. กล้องถ่ายวีดิทัศน์ ระบบ DVCAM
6. กล้องถ่ายวีดิทัศน์ ระบบ MiniDV
7. กล้องถ่ายวีดิทัศน์ High Definition (Panasonic P2)
8. ค่าเช่าเครื่องเทปวีดิทัศน์
			 w แบบ Betacam
			 w แบบ HDV/DVCAM/MiniDV
			 w แบบ S-VHS , VHS
			 w เครื่องบันทึกวีดิทัศน์ลงแผ่น DVD
9. บันทักวีดิทัศน์แบบเหมาจ่าย (Package)
			 w บันทึกวีดิทัศน์การประชุมสัมมนา ส่งมอบงานเป็น VCD
			 w บันทึกวีดิทัศน์การประชุมสัมมนา ส่งมอบงานเป็น DVD
10. อุปกรณ์อื่นๆ
			 w เครื่องสลับสัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล
			 w ขาตั้งกล้อง
-  Betacam
-  DVDCAM/MiniDV
			 w โคมไฟ (ขนาด 800 วัตต์)
			 w ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless)
		 w เครื่องแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เป็นวีดิทัศน์
			 w เครื่องวัดสัญญาณวีดิทัศน์ (Waveform)
			 w เครื่องแปลงระบบวีดิทัศน์
			 w จอมอนิเตอร์
-  ขนาด 9 นิ้ว
-  ขนาด 14 นิ้ว
-  ขนาด 20 นิ้ว

อัตราค่าบริการเช่าห้องปฏิบัติการ

1. ค่าเช่าห้องสตูดิโอโทรทัศน์/วัน
2. ค่าเช่าห้องตัดต่อวีดิทัศน์/ชั่วโมง
3. ตัดต่อวีดีทัศน์ขั้นพื้นฐาน ส่งมอบงานเป็น DVD
4. ค่าเช่าห้องบันทึกเสียง/ชั่วโมง
5. ผสมเสียงด้วยคอมพิวเตอร์

10,000
8,000
6,000
2,500
1,500
1,000
2,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,200
1,000
500
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,000 บาท
10,000 บาท
1000 บาท
500
300
300
300
500
400
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

300 บาท
400 บาท
500 บาท

8,000
500
500
250

บาท
บาท
บาท/ชั่วโมง
บาท
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		 w ไม่เกิน 3 นาที
			 w ไม่เกิน 15 นาที
			 w ไม่เกิน 30 นาที
6. บันทึกและตัดต่อเสียงขั้นพื้นฐาน
7. ผสมเสียงด้วยคอมพิวเตอร์  ระบบมัลติแชลแนล 5.1
			 w ไม่เกิน 5 นาที
			 w ไม่เกิน15 นาที
			 w ไม่เกิน 30 นาที
8. ทำ�ต้นฉบับเสียง (Audio Mastering)
			 w CD Audio
			 w DVD Audio
9. ซ่อมแซมต้นฉบับเสียง (Remastering) ต่อต้นฉบับหนึ่งแผ่น
10. แปลงข้อมูลเสียง (ต่อต้นฉบับหนึ่งแผ่น)
			 w Rip Audio จากแผ่น CD/DVD
			 w Extract Audio จากแผ่น VCD/DVD - Video
			 w Convert Audio File Format
11. แต่งเนื้อร้อง ทำ�นอง และเรียบเรียงดนตรีจากเนื้อเรื่องคอมพิวเตอร์
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อัตราค่าสำ�เนาและแปลงระบบสื่อโสตทัศน์

300
400
500
500

500 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
500 บาท
1,000 บาท
500 บาท
100
100
50
30,000

1. สำ�เนาเสียง Cassette กับ Cassette
10
2. สำ�เนาเสียงจากแผ่น CD ลงเทป Cassette
10
3. สำ�เนา CD กับ CD
10
4. สำ�เนา DVD กับ DVD
30
5. สำ�เนาวีดิทัศน์ Betacam กับ  Betacam (ความยาวไม่เกิน 60 นาที)
400
6. สำ�เนาวีดิทัศน์ Betacam กับ DVCAM/MiniDV (ความยาวไม่เกิน 60 นาที) 400
7. สำ�เนาวีดิทัศน์ DVCAM/MiniDV กับ VHS   (ความยาวไม่เกิน 60 นาที) 300
8. สำ�เนาวีดิทัศน์  VHS กับ VHS  (ความยาวไม่เกิน 60 นาที)
30
9. แปลงเสียงจากเทป  Cassette เป็น CD
100
10. แปลงเทปวีดิทัศน์ (ทุกระบบ) เป็น VCD
200
11. แปลงเทปวีดิทัศน์ (ทุกระบบ) เป็น DVD
500
12. แปลง DVD เป็น VCD เป็น VHS
100
13. บันทึกรายการโทรทัศน์ลงม้วน VHS (ความยาวไม่เกิน 180 นาที)
30
14. เขียนข้อมูล (Write) สู่แผ่น CD (700MB)
10
15. เขียนข้อมูล (Write) สู่แผ่น DVD (4.7GB)
20
16. จับภาพวีดิทัศน์ (Capture) ลง Hard Disk (Tape to File , File to Tape)400
หมายเหตุ :  อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าวัสดุ
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บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท/เพลง

บาท/ม้วน
บาท/ม้วน
บาท/แผ่น
บาท/ม้วน
บาท/ม้วน
บาท/ม้วน
บาท/ม้วน
บาท/ม้วน
บาท/แผ่น
บาท/แผ่น
บาท/แผ่น
บาท/ม้วน/แผ่น
บาท/ม้วน
บาท/แผ่น
บาท/แผ่น
บาท/ชั่วโมง

ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์/วัน

1. เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) 3,000 Ansi Lumens
2. เครื่อง Visual Presenter (Digital)
3. จอรับภาพแบบเคลื่อนย้าย
4. จอรับภาพแบบฉายหลัง
5. เครื่องแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เป็นวีดิทัศน์
6. เครื่องฉายสไลด์ต่อพ่วงกับ LCD Projector
7. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
8. เครื่องเล่นแผ่น DVD
9. เครื่องเล่นเทป/วิทยุ/ซีดี แบบหิ้วถือ
10. เครื่องขยายเสียงแบบหิ้วถือ
11. เครื่องโทรโข่ง (Maga Phone)

2,500
800
150
1,500
300
500
500
200
200
200
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าเช่าชุดขยายเสียง
1. ชุดขยายเสียงขนาดใหญ่					

		 ประกอบด้วย
- ตู้ลำ�โพง BOSE 802
- ตู้ลำ�โพง BOSE 502
- ตู้ลำ�โพง BOSE 402
- เครื่องควบคุมลำ�โพง BOSE 802
- เครื่องควบคุมลำ�โพง BOSE 402
- เครื่องขยายเสียง 450 วัตต์
- เครื่องกระจายสัญญาณเสียง
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง 16 ช่อง
- เครื่องเล่นเทปซีดี
- ไมโครโฟนสาย
- ไมโครโฟนไร้สาย
- ขาตั้งลำ�โพงพร้อมสาย

2. ชุดขยายเสียงขนาดกลาง				

		 ประกอบด้วย
- ตู้ลำ�โพง BOSE 802
- ตู้ลำ�โพง BOSE 502
- เครื่องควบคุมลำ�โพง BOSE 802
- เครื่องขยายเสียง 450 วัตต์
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง 16 ช่อง

18,000บาท/วัน
จำ�นวน  4  ตู้
จำ�นวน  2  ตู้
จำ�นวน  8  ตู้
จำ�นวน  2  เครื่อง
จำ�นวน  2  เครื่อง
จำ�นวน  5  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  5  ตัว
จำ�นวน  2  ตัว
จำ�นวน  2  ชุด

5,000 บาท/วัน
จำ�นวน  4  ตู้
จำ�นวน  2  ตู้
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  3  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
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- เครื่องเล่นเทปซีดี
- ไมโครโฟนสาย
- ขาตัง้ ลำ�โพงพร้อมสาย

จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  2  ตัว
จำ�นวน  1 ชุด

3. ชุดขยายเสียงขนาดกลาง					4,000 บาท/วัน

		 ประกอบด้วย
- ตู้ลำ�โพง BOSE 402
- เครื่องควบคุมลำ�โพง BOSE 402
- เครื่องขยายเสียง 450 วัตต์
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง 16 ช่อง
- เครื่องเล่นเทปซีดี
- ไมโครโฟนสาย
- ขาตั้งลำ�โพงพร้อมสาย

4. ชุดขยายเสียงขนาดกลาง				

		 ประกอบด้วย
- ตู้ลำ�โพง BOSE 802
- เครื่องควบคุมลำ�โพง BOSE 802
- เครื่องขยายเสียง 450 วัตต์
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง 16 ช่อง
- เครื่องเล่นเทปซีดี
- ไมโครโฟนสาย
- ขาตั้งลำ�โพงพร้อมสาย
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5. ชุดขยายเสียงขนาดเล็ก					

		 ประกอบด้วย
- ตู้ลำ�โพง BOSE 802
- เครื่องควบคุมลำ�โพง BOSE 802
- เครื่องขยายเสียง 450 วัตต์
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง
- เครื่องเล่นเทปซีดี
- ไมโครโฟนสาย
- ขาตั้งลำ�โพงพร้อมสาย
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จำ�นวน  8  ตู้
จำ�นวน  2  เครื่อง
จำ�นวน  2  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  2  ตัว
จำ�นวน  1 ชุด

3,500 บาท/วัน
จำ�นวน  4  ตู้
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  ตัว
จำ�นวน  1 ชุด

2,500 บาท/วัน
จำ�นวน  2  ตู้
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  2  ตัว
จำ�นวน  1 ชุด

6. ชุดขยายเสียงขนาดเล็ก					

		 ประกอบด้วย
- ตู้ลำ�โพง Cerwin Vega
- เครื่องขยายเสียง 450 วัตต์
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ช่อง
- เครื่องเล่นเทปซีดี
- ไมโครโฟนสาย
- ขาตั้งลำ�โพงพร้อมสาย

อุปกรณ์อื่นๆ/วัน/ชิ้น

1. ไมโครโฟนไดนามิกสาย
2. ไมโครโฟนไร้สาย
3. เครื่องขยายเสียง 450 วัตต์
4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 - 16 ช่อง
5. เครื่องเล่นและบันทึกเทปคาสเซ็ท
6. เครื่องเล่นเทปและซีดี
7. ตู้ลำ�โพง BOSE 802                                   
8. ตู้ลำ�โพง BOSE 502                                     
9. ตู้ลำ�โพง BOSE 402                                  
10. ตู้ลำ�โพง Cerwin - Vega                         
11. เครื่องกระจายสัญญาณเสียง  4  คู่                   
12. เครื่องป้องกันเสียงหอน
13. เครื่องกราฟิกอีควอไลเซอร์

อัตราค่าผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. สื่อนำ�เสนอด้วย  PowerPoint                                        
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                                  
- ด้วยโปรแกรม Authorware
- ด้วยโปรแกรม DreamWeaver
- ด้วยโปรแกรม Flash
3. ออกแบบ Homepage
4. ออกแบบเว็บเพจ (Data Link)

2,000 บาท/วัน
จำ�นวน  2  ตู้
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  1  เครื่อง
จำ�นวน  2   ตัว
จำ�นวน  1 ชุด

200
300
1,500
1,000
200
300
500
500
300
300
300
300
300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

50 บาท/หน้า
200
200
200
1,000
100

บาท/หน้า
บาท/หน้า
บาท/หน้า
บาท/หน้า
บาท/หน้า
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อัตราค่าผลิตสื่อกราฟิก

1. ออกแบบ/ทำ�ป้ายด้วยสติกเกอร์  ตารางเมตรละ
2. ออกแบบโปสเตอร์ A2
3. ออกแบบ Banner/ธงแขวนสแตนโปรโมชั่น/Cut Out
4. ตกแต่งภาพ  (เปลี่ยนฉากหลัง)   
5. ตกแต่งภาพระดับสูง

อัตราค่าถ่ายภาพนิ่ง
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1. ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล (DSLR) นอกสถานที่   
2. ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล (DSLR) ในสตูดิโอ    
3. ภาพสิ่งของด้วยกล้องดิจิทัล (ไม่รวมวัสดุบันทึก)  
4. ถ่ายภาพติดบัตร
- ขนาด 1 นิ้ว  1 โหล
- ขนาด 1 นิ้ว  ครึ่งโหล
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100
1,800 - 2,000
1,500 - 2,000
ภาพละ  200
ภาพละ  400

บาท
บาท/ชิ้น
บาท/ชิ้น
บาท
บาท

3,000 บาท/วัน
30 บาท/ภาพ
30 บาท/ภาพ
60 บาท
30 บาท  

การควบคุมมาตรฐาน และคุณภาพในการดำ�เนินงาน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้กำ�หนดระบบการขอใช้บริการ ข้อตกลงการขอใช้บริการ และ
มาตรฐานการให้บริการให้บริการไว้อย่างชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งแต่ละ
ข้อตกลงการให้บริการจะกำ�หนดมาตรฐานของการให้บริการไว้ โดยสำ�นักสื่อฯ มีระบบการให้บริการดังผัง
แสดงระบบการให้บริการ

ระบบการขอใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการ
กรอกแบบฟอร์มขอใช้
หัวหน้างาน

ไม่อนุมัติ

ขออนุมัติ

วางแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์
จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดำ�เนินการผลิต/บริการ

ออกแบบ
ร่างแบบ

ผลผลิต

ไม่ผ่าน
จัดส่ง

ผลิต

ตรวจสอบ
ผ่าน
จัดเก็บเข้าฐานข้อมูล
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ระบบการขอใช้บริการ
เนื่องจากสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีกำ�ลังคนและอุปกรณ์จำ�กัด   และจำ�เป็นต้องให้บริการสื่อ
การเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ คณะ สำ�นัก สถาบัน  วิทยาลัย โรงเรียนและหน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาลัยทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในการให้บริการ ดังนั้นเพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มาขอใช้บริการรู้ขีด
ความสามารถในการให้บริการ และเกิดความเข้าใจในเบื้องต้น และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและควบคุม
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำ�นักสื่อฯ จึงได้จัดทำ�ข้อตกลงการขอใช้บริการไว้ ดังนี้

ข้อตกลงการขอใช้บริการ

(1) อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่สามารถ
รับผิดชอบ หรือตัดสินใจ และทำ�ความเข้าใจกับผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
(2) การให้บริการ จะดำ�เนินไปตามลำ�ดับก่อนหลัง ดังนั้นอาจารย์ หรือผู้ขอใช้บริการ ควรนัดหมายใน
การถ่ายภาพหรือส่งงานมาให้ถ่ายภาพและสำ�เนาภาพอย่างน้อย 3  วัน
(3)การให้บริการงานด่วน   หัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยยึดความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(4) การให้บริการอยู่ในขอบข่ายของประสิทธิภาพและจำ�นวนของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เท่านั้น
(5) การให้บริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุด อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องทำ�เรื่องขอรถ
และค่าเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ
(6) การให้บริการนิสิตในการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสียก่อน
(7) การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
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มาตรฐานของการให้บริการ

1. อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการจะได้ถ่ายภาพ สำ�หรับใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือทำ�กิจกรรมต่างๆ
ตามวันและเวลาที่กำ�หนด
2. งานสำ�เนาภาพจากหนังสือ จำ�นวนไม่เกิน 50 ภาพ จะเสร็จภายใน 1 วัน  จำ�นวนไม่เกิน 100  ภาพ  
จะเสร็จภายใน  2  วัน
3. อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการจะได้ภาพถ่ายที่มีความสวยงามและคมชัด
4. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้   สำ�นักสื่อฯ   จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ทราบโดยทันที

ข้อตกลงการขอใช้บริการตัดต่อวีดิทัศน์

(1). อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือผู้แทนที่สามารถ
รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทำ�ความเข้าใจกับผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
(2). การให้บริการจะดำ�เนินการตามลำ�ดับก่อนหลัง   ดังนั้นอาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรนัดหมายล่วงหน้า
อย่างน้อย  3  วัน  ในกรณีตัดต่อตามสคริปควรส่งสคริปให้เจ้าหน้าที่ก่อนอย่างน้อย  3  วัน
(3). ในกรณีที่ไม่มีสคริปหรือสคริปไม่สมบูรณ์   อาจารย์ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ที่สามารถตัดสินใจแทนได้  
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ควรเลือกภาพด้วยตนเอง
(4). การให้บริการงานด่วน   หัวหน้างานจะต้องพิจารณาความเหมาะสม   โดยยึดความพร้อมของผูป้ ฏิบตั งิ าน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(5). การให้บริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการ อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องทำ�เรื่องขอเบิกเบี้ยเลี้ยง
นอกเวลาราชการ
(6). การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน

มาตรฐานของการให้บริการ

1. อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการมีวีดิทัศน์ที่ผ่านการตัดต่ออย่างสมบูรณ์สำ�หรับใช้ประกอบการเรียนการสอน  
หรือทำ�กิจกรรมต่างๆ  ตามวันและเวลาที่กำ�หนด
2. ระยะเวลาการตัดต่อวีดิทัศน์ขึ้นอยู่กับความยาวของเนื้อหา
3. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้   สำ�นักสื่อฯ   จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ทราบโดยทันที

ข้อตกลงการข้อใช้บริการบันทึกวีดิทัศน์

(1). อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทำ�ความเข้าใจกับผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
(2). การให้บริการจะดำ�เนินการตามลำ�ดับก่อนหลัง   ดังนั้นอาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรนัดหมายล่วงหน้า
อย่างน้อย  3  วัน  ในกรณีตัดต่อตามสคริปควรส่งสคริปให้เจ้าหน้าที่ก่อนอย่างน้อย  3  วัน
(3). การให้บริการงานด่วนหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของปฏิบัติงาน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(4). การให้บริการอยู่ในขอบเขตของประสิทธิภาพและจำ�นวนของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
(5). การให้บริการนอกสถานที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุด อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องทำ�เรื่องขอรถ
และค่าเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ
(6). การให้บริการนิสิต  ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสียก่อน
(7). การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน

มาตรฐานของการให้บริการ

1. อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการได้วีดิทัศน์   สำ�หรับใช้ประกอบการเรียนการสอน   หรือทำ�กิจกรรมต่างๆ  
ตามวันและเวลาที่กำ�หนด
2. วีดิทัศน์มีภาพและเสียงตลอดจนการทำ�เทคนิคต่างๆ ตรงตามสคริปที่เขียนไว้
3. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้   สำ�นักสื่อฯ   จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ทราบโดยทันที
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ข้อตกลงการขอใช้บริการตรวจซ่อมโสตทัศนูปกรณ์

(1). อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทำ�ความเข้าใจกับผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
(2). การให้บริการจะดำ�เนินการตามลำ�ดับก่อนหลัง  ดังนั้นอาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรนัดหมายล่วงหน้า
อย่างน้อย  3  วัน
(3). ในกรณีโสตทัศนูปกรณ์ของชำ�รุดหรือเสียหายงานบริการสื่อโสตทัศน์จะเป็นผู้ตรวจซ่อมให้   ส่วนอะไหล่
ทางภาควิชาจะต้องจัดหามาให้  หากซ่อมไม่ได้ก็จะให้ทางแนะนำ�  การส่งซ่อมกับบริษัทที่น่าเชื่อถือต่อไป
(4). การให้บริการงานด่วนหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของปฏิบัติงาน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(5). การให้บริการอยู่ในขอบเขตของประสิทธิภาพและจำ�นวนของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
(6). การให้บริการนอกสถานที่ นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องทำ�เรื่อง
ขอเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ
(7). การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน

มาตรฐานของการให้บริการ

1. อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการมีโสตทัศนูปกรณ์ใช้สำ�หรับประกอบการเรียนการสอน   หรือทำ�กิจกรรมต่างๆ
2. ระยะเวลาในการตรวจซ่อม
2.1 กรณีที่สำ�นักสื่อฯ  ตรวจสอบได้เองงานเสร็จภายใน  1  วัน  หรือตามขอบเขตของประสิทธิภาพ  
และจำ�นวน/อุปกรณ์ที่มีอยู่
2.2 กรณีโสตทัศนูปกรณ์ชำ�รุดเสียหายมาก   สำ�นักสื่อฯ ไม่สามารถซ่อมได้ก็จะแจ้งให้อาจารย์หรือ
ผู้ขอใช้บริการทราบโดยทันที
3. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้   สำ�นักสื่อฯ   จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ทราบโดยทันที

CEMT ANNUAL REPORT 2009

ข้อตกลงการขอใช้บริการบันทึกเสียง

(1). อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทำ�ความเข้าใจกับผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
(2). การให้บริการจะดำ�เนินการตามลำ�ดับก่อนหลัง   ดังนั้นอาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรนัดหมายล่วงหน้า
อย่างน้อย  3  วัน  พร้อมส่งสคริปในการบรรยายด้วย
(3). อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องเป็นฝ่ายจัดหาผู้บรรยายเสียง  และซักซ้อมในการบรรยายเป็นอย่างดี
(4). การให้บริการงานด่วนหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของปฏิบัติงาน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(5). การให้บริการนิสิต  ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสียก่อน
(6). การให้บริการนอกเวลาราชการ   อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องทำ�เรื่องขอเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ
(7). การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
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มาตรฐานของการให้บริการ

1. อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการมีเทปเสียงที่บรรยายใช้สำ�หรับประกอบทำ�สื่อการเรียนการสอน  และทำ�กิจกรรม
ต่างๆ อย่างชัดเจน
2. ระยะเวลาในการบันทึกเสียงขึ้นอยู่กับสคริปของเนื้อหา
3. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้   สำ�นักสื่อฯ   จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ทราบโดยทันที

ข้อตกลงการขอใช้บริการสแกนภาพขนาดไม่เกิน A4

(1). อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทำ�ความเข้าใจกับผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
(2). การให้บริการจะดำ�เนินการตามลำ�ดับก่อนหลัง  
(3). การนำ�ภาพมาสแกนเป็นภาพสีหรือขาวดำ�  ขนาดต้องไม่เกิน A4
(4). ต้องการให้เก็บข้อมูลลงในแผ่นดิสเก็ตหรือ   CD อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องนำ�แผ่นดิสเก็ตหรือ  
CD  มาเอง
(5). การให้บริการงานด่วนหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของปฏิบัติงาน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(6). การให้บริการอยู่ในขอบเขตของประสิทธิภาพและจำ�นวนของครุภัณฑ์ที่มีอยู่
(7). การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน

มาตรฐานของการให้บริการ

1. อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการมีภาพที่ให้สแกนใช้ในการประกอบทำ�สื่อการเรียนการสอน  และทำ�กิจกรรม
ต่างๆ
2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสแกนภาพจำ�นวนไม่เกิน   20    ภาพ  จะเสร็จภายใน 1  วัน
3. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้   สำ�นักสื่อฯ   จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ทราบโดยทันที

ข้อตกลงการขอใช้บริการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์

(1). อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทำ�ความเข้าใจกับผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
(2). การให้บริการจะดำ�เนินการตามลำ�ดับก่อนหลังของผู้มาขอใช้บริการ
(3). อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องนำ�ข้อมูลต้นฉบับหรือรูปแบบต่างๆ
ที่จะใช้ในการออกแบบมาให้
เจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งอธิบายความต้องการให้เข้าใจในวันที่มาติดต่อ
(4). ต้องการให้เก็บข้อมูลลงในแผ่น  CD อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องนำ�แผ่น  CD  มาเอง
(5). การให้บริการงานด่วนหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของปฏิบัติงาน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(6). การให้บริการอยู่ในขอบเขตของประสิทธิภาพและจำ�นวนของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
(7). การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
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มาตรฐานของการให้บริการ

1. ออกแบบแผ่นพับขนาน  A4  ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 5 วันทำ�การ
2. ออกแบบโปสเตอร์ขนานไม่เกิน  A3 ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน  3  วันทำ�การ
3. ออกแบบโปสเตอร์จดั ทำ�นิทรรศการขนานไม่เกิน  A3  จำ�นวนไม่เกิน  20  แผ่น  ใช้เวลาในการปฏิบตั งิ าน
10 วันทำ�การ
4. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้ สำ�นักสื่อฯ จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ทราบโดยทันที

ข้อตกลงการขอใช้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint

(1) อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทำ�ความเข้าใจกับผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
(2) การให้บริการจะดำ�เนินการตามลำ�ดับก่อนหลังของผู้มาขอใช้บริการ
(3) ในการนำ�ต้นฉบับมาให้พิมพ์และออกแบบ  ต้องเป็นต้นฉบับที่อ่านออกและเข้าใจง่าย
(4) ต้องการให้เก็บข้อมูลลงในแผ่น CD อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องนำ�แผ่น  CD  มาเอง
(5) การให้บริการงานด่วนหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของปฏิบัติงาน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(6) การให้บริการอยู่ในขอบเขตของประสิทธิภาพและจำ�นวนของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่
(7) การให้บริการนอกสถานที่ นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการต้องทำ�
เรื่องขอเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ
(8) การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน

มาตรฐานของการให้บริการ

CEMT ANNUAL REPORT 2009

1. ข้อมูลไม่เกิน  50  ภาพเสร็จภายใน  5  วันทำ�การ
2. พิมพ์และออกแบบมาให้แล้วจำ�นวนไม่เกิน  50  ภาพ จะเสร็จภายใน  2  วันทำ�การ
3. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้   สำ�นักสื่อฯ   จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ทราบโดยทันที

ข้อตกลงในการขอใช้บริการติดตั้งตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

(1) อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง หรือผู้แทนที่สามารถ  
รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทำ�ความเข้าใจกับผู้ให้บริการได้อย่างชัดเจน
(2) การให้บริการจะดำ�เนินการตามลำ�ดับก่อนหลังของผู้มาขอใช้บริการ
(3) การให้บริการงานด่วนหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของปฏิบัติงาน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(4) การให้บริการอยู่ในขอบเขตของประสิทธิภาพและจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่   การติดตั้งตรวจซ่อม  
หากสำ�นักสื่อฯ สามารถติดตั้งตรวจซ่อมได้ก็จะดำ�เนินการให้   ส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ อาจารย์หรือผู้ขอ
ใช้บริการต้องหามาเอง
(5) การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
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มาตรฐานการให้บริการ

1. กรณีที่สำ�นักสื่อฯ ติดตั้งตรวจซ่อมเองได้ งานเสร็จภายใน 1 วัน
2. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้   สำ�นักสื่อฯ   จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ทราบโดยทันที  และแนะนำ�บริษัทที่น่าเชื่อถือต่อไป

ข้อตกลงการขอใช้บริการห้องฝึกอบรม

(1) อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการเซ็นชื่อในสมุดขอใช้บริการก่อนและหลังใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(2) การให้บริการจะดำ�เนินไปตามลำ�ดับก่อนหลังตามคำ�สั่งอนุมัติจากคณบดี  อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการ
ต้องปฏิบัติตามกฎของห้องฝึกอบรม
(3) การให้บริการงานด่วนหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  โดยยึดความพร้อมของปฏิบัติงาน
และจำ�นวนวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นหลัก
(4) หากเกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องฝึกอบรม   อาจารย์หรือผู้ขอใช้
บริการที่ทำ�ให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบ
(5) การให้บริการที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำ�นวยการ หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน

มาตรฐานการให้บริการ

1. สำ�นักสื่อฯ  จะดำ�เนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. สำ�นักสื่อฯ   จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ระหว่าง
การฝึกอบรม
3. หากมีเหตุขัดข้องสุดวิสัยไม่สามารถให้บริการได้   เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้อาจารย์หรือผู้ขอใช้บริการทราบ
โดยทันที  
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คุณภาพในการดำ�เนินงาน

CEMT ANNUAL REPORT 2009

สำ�นักสื่อฯ
ได้กำ�หนดมาตรฐานของการให้บริการและกำ�หนดตัวชี้วัดในการดำ�เนินงานตามแผนงาน/
โครงการต่างๆ   ในแต่ละยุทธศาสตร์ของสำ�นักสื่อฯ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพในการดำ�เนินงานนอกจากนี้
สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีนโยบายคุณภาพขอสำ�นักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา  ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสำ�นักสื่อฯ ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยกำ�หนดให้มีการดำ�เนินการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำ�งานที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทำ�ให้ระบบงาน
และผู้ปฏิบัติงาน
สามารถดำ�เนินงานได้อย่างประสิทธิภาพ มีจิตสำ�นึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  รักษาและ
เพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของสถาบันให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น
3. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนันสนุนให้มีการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
6. ส่งเสริมและสนันสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
7.  สร้างระบบการผลิตและให้บริการมีคุณภาพในระดับสากล
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กองบรรณาธิการ


















ออกแบบรูปเล่ม กราฟิก และปก
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