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สารจากผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีบทบาท
ในการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
ในปี 2553 ที่ผ่านมา  สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้รับมอบภารกิจในการ
ดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและภารกิจอื่นๆ ซึ่งเป็น
ภารกิจหลัก คือ การผลิตและให้บริการสื่อการเรียนการสอนและการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและฐานข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้กับนิสิต หารายได้
เพือ่ พัฒนาหน่วยงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจใกล้เคียงกัน
เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัย และการพัฒนาสำ�นักสื่อฯ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา
บัดนี้ การดำ�เนินงานในภารกิจต่างๆ ในปี 2553 ได้สิ้นสุดแล้ว สำ�นักสื่อฯ
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2553 พร้อมทั้งได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการดำ�เนินงานในปี 2554 ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ข้อมูลสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ประวัติสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทันสมัย ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่ 8
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งได้ เ ริ่ ม เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะจั ด ตั้ ง สำ � นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาขึ้ น อย่ า งจริ ง จั ง
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
กรรมการ
ต่อมาได้มีมติให้จัดทำ�โครงการจัดตั้งสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จัดสรรงบ
ประมาณสำ�หรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสำ�นักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ       
ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา  (IT Campus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
รับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3
เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทำ�ให้
การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้
ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จึงได้ดำ�เนินการแบ่ง
ส่วนงานให้สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกำ�กับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2543 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยส่วนงานในกำ�กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 
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ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลเชิง
วิชาการและเชิงประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สำ�นักคอมพิวเตอร์ และสำ�นักหอสมุดกลาง เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่หารายได้ในลักษณะการให้
บริการวิชาการแก่สังคมทำ�ให้ปัจจุบันสำ�นักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงมีการจัดแบ่งส่วนราชการ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในกำ�กับของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543 ออกเป็น 5 งาน ได้แก่ สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ งานบริการสื่อ งานผลิตรายการโทรทัศน์ งานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และงานบันทึกเสียง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สำ�นักสื่อฯ   เป็นหน่วยงาน
หารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน สำ�นักสื่อฯ จึงได้
ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  รวมถึงรองรับนโยบายการหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้น สำ�นักสื่อฯ จึงได้ขออนุมัติ
แบ่งส่วนราชการใหม่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายใน และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 อนุมัติโครงสร้างใหม่ของสำ�นักสื่อฯ  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  พ.ศ. 2552  
จึงประกาศแบ่งส่วนราชการของสำ�นักสื่อฯ ออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ  ฝ่ายการสอน
ทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์) ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้  
ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม และศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
และแผนยุทธศาสตร์
ปรัชญา

เทคโนโลยีนำ�การศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานงานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล
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2.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและมีคุณธรรม
3.  สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4.  ผลิตและให้บริการสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในทุก
    ศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
5.  สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงข้อมูลทาง
    ประวัติศาสตร์
6.  นำ�ระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่มาตรฐานและมี
    คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
7.  สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพื่อหารายได้พัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรม
  ต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา
การบริหารงานของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  มีผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อฯ รับผิดชอบกำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินงานของสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีคณะกรรมการประจำ�สำ�นักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อฯ เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำ�นวยการ
หัวหน้างานเป็นกรรมการ และเลขานุการสำ�นักสื่อฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษา 
กำ�กับดูแลนโยบายให้ดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสำ�นักสื่อฯ ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยสำ�นักสื่อฯ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการบริหารส่วนงานภายใน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะกรรมการประจำ�สำ�นักสื่อฯ
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
และบริการโสตทัศนูปกรณ์
(ประสานมิตร-องครักษ์)

ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม

ศูนย์การพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คณะกรรมการประจำ�สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

(อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข) (อาจารย์วรรณวรุณ ตั้งเจริญ) (อาจารย์หม่อมหลวงอุสุมา สุขสวัสดิ์) (นายถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา)

(นายจารุวัส หนูทอง)
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

(นายยอดชาย ไทยประเสริฐ)
หัวหน้างานบริการสื่อ
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(นายชณรรษ หาญอาษา)
หัวหน้างานบันทึกเสียง

(อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์)
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

(นายธนกร ขันทเขตต์)
หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์

(นางอภิรดี สุขีเกตุ)
รักษาราชการแทน เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

(นายจารุวัส หนูทอง)
หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ผู้บริหารสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
		

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

(นายจารุวัส หนูทอง)
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

(อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์)
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

(นายไพรัตน์ ดีเทียนอินทร์)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

(นายเมธี คชาไพร)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร

(นางอภิรดี สุขีเกตุ)
รักษาราชการแทน เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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บุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

(นางอภิรดี สุขีเกตุ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำ�นาญการ)
รักษาราชการแทน เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

(นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นายนิติพันธ์ โดดสกุล)
นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวนันทนัช พิมลบรรยงก์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
และบริการโสตทัศนูปกรณ์
(ประสานมิตร-องครักษ์)

(นายยอดชาย ไทยประเสริฐ)
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานบริการสื่อ
(นายเมธี คชาไพร)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ)

(นายณัฐนัย ศรีโรจน์)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(นายชัยพร สุวรรณประสพ)
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

(นายไพรัตน์ ดีเทียนอินทร์)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ประจำ�องครักษ์)

(นายสุพจน์ พ่วงศิริ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ประจำ�องครักษ์)

(นางจุไรรัตน์ ดีเทียนอินทร์)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ประจำ�องครักษ์)
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ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

(นายจารุวัส หนูทอง)
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นายวีรวัฒน์ เพ็งช่วย)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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(นายชณรรษ หาญอาษา)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานบันทึกเสียง

(นายธนกร ขันทเขตต์)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์

(นางสาวจิตรา ปาลศรี)
นักวิชาการช่างศิลป์
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ศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออ)
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงาน)

(นายกริช มะกล่ำ�เทศ)
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

(นายชูศักดิ์ สุขสำ�ราญ)
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

(นายธนิสร ศิริรธัญญู)
เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์
(ลูกจ้างโครงการบริการวิชาการต่อเนื่อง)

(นายประยงค์ วินิจวงษ์)
พนักงานบริการทั่วไป
(ลูกจ้างโครงการบริการวิชาการต่อเนื่อง)
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สถานที่ตั้งและข้อมูลอาคารสถานที่
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 5407, 5404-8, 5411, 5414, 5445, 5448 โทรสาร 02-260-3935
อีเมล์  cemt@swu.ac.th

ตารางที่ 1 ข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมและห้องทำ�งาน (ประสานมิตร)

ประเภทห้อง
1. ห้องเรียน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

14-204 (ห้องรับทางไกลฯ)
14-304 (ห้องส่งทางไกลฯ)
14-405 (ห้องรับทางไกลฯ)
14-505
14-605
14-705
14-805

2. ห้องปฏิบัติการ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ห้องสตูดิโอ (ใหญ่)
ห้องสตูดิโอ (เล็ก)
ห้องบันทึกเสียง
ห้องตัดต่อวีดิทัศน์
ห้องผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. ห้องประชุมและห้องทำ�งาน

3.1 ห้องประชุมและฝึกอบรม (14-404)
3.2 ห้องสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
3.3 ห้องงานบริการสื่อ (14-203)
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สถานที่ตั้ง
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

14
14
14
14
14
14
14

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

2
3
4
5
6
7
8

อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร

14
14
14
14
14

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

1
3
1
1
1

ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด

226
237
237
240
240
240
240

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

อาคาร 14 ชั้น 4
อาคาร 14 ชั้น 1
อาคาร 14 ชัน้ 2
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สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1110-3 โทรสาร 02-260-3935  อีเมล์  cemt@swu.ac.th

ตารางที่ 2 ข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมและห้องทำ�งาน (องครักษ์)

				

ประเภทห้อง
1. ห้องเรียน

1.1 ห้อง ศร 201
1.2 ห้อง ศร 203
1.3 ห้อง ศร 204

2. ห้องทำ�งาน

2.1 ห้องบริการสื่อ (ศร 205)

สถานที่ตั้ง
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
อาคารเรียนรวม ชัน้ 2
อาคารเรียนรวม ชัน้ 2
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
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ผลการดำ�เนินงาน
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การดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม โดยมีผลการดำ�เนินงาน
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ด้านการเรียนการสอน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานผลิตและให้บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ไม่ผลิตบัณฑิต แต่สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินงานส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกทักษะปฏิบัติ
โดยมีนิสิต นักศึกษาและนักเรียน ฝึกงาน/ฝึกทักษะ และมีนิสิต นักศึกษา องค์กร และหน่วยงานภายนอก
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำ�นักสื่อฯ ดังนี้
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1) ฝึกงาน/ฝึกทักษะ
ที่

หน่วยงาน

กิจกรรม

รายละเอียด

จำ�นวน

1. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ฝึกทักษะปฏิบัติ
(เรียนปฏิบัติ)

30 คน

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ฝึกทักษะปฏิบัติ
(เรียนปฏิบัติ)

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เรียนภาคปฏิบัติ
รายวิชา ET220 วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
เบื้องต้น ณ ห้องบันทึกเสียง สำ�นักสื่อฯ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ฝึกทักษะด้านจัดทำ�กราฟิกและตัดต่อวีดิทัศน์
ณ งานผลิตรายการโทรทัศน์ สำ�นักสื่อฯ
นิสิตระดับปริญญาตรี ฝึกงานด้านงาน
คลังและพัสดุ งานบริหารและธุรการ ณ
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
ฝึกงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ฝึกทักษะ
การพูด ในรายวิชา SP426 “การพูดทางวิทยุ
และโทรทัศน์” ณ ห้องบันทึกเสียง สำ�นักสื่อฯ
นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา ET310 การจัดระบบ
บริการสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

3. ภาควิชาสุขศึกษา 
คณะพลศึกษา

ฝึกงาน

4. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ฝึกงาน

5. ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

ฝึกทักษะปฏิบัติ
(เรียนปฏิบัติ)

6. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ฝึกทักษะปฏิบัติ
(เรียนปฏิบัติ)

7 คน

1 คน

12 คน

19 คน

35 คน
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นักเรียน นิสิต ฝึกงาน/ฝึกทักษะปฏิบัติ ณ สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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2) ศึกษาดูงาน
ที่
1.

2.

3.

4.

วันที่

หน่วยงาน

4 กุมภาพันธ์ 2553 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
16 กรกฎาคม 2553 กองส่งกำ�ลังบำ�รุง กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ

กิจกรรม

จำ�นวน

ศึกษาดูงานการบริหารและ
การจัดการระบบบริการสื่อและ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ศึกษาดูงานระบบการสอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ และระบบวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์
9 สิงหาคม 2553 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ศึกษาดูงานการสอนทางไกล
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปฏิสัมพันธ์และระบบวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์
13 กันยายน 2553 นักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีและ
ศึกษาดูงาน หัวข้อ การบริหาร
จัดการทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

6 คน

8 คน

3 คน

4 คน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ศึกษาดูงานการจัดการระบบเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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นาวาเอกเบญจพล หรูสกุล ผู้อำ�นวยการกองส่งกำ�ลังบำ�รุง กรมยุทธศึกษาทหารเรือและคณะ
ศึกษาดูงานระบบการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์และระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาดูงานการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์และระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์สำ�นักสื่อฯ
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นักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ด้านการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการวิจัย โดยได้กำ�หนดแผนงานด้านการวิจัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งสำ�นักสื่อฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ไว้สำ�หรับเป็นเงิน
อุดหนุนการทำ�วิจัยของบุคลากร เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 636,600 บาท ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ของสำ�นักสื่อฯ จำ�นวน 2 โครงการ ดังนี้

ที่

ชื่อโครงการวิจัย

1. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
การบริการสื่อการศึกษาของ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ความต้องการการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อนักวิจัย

บทบาท

สัดส่วน
ทุนวิจัย
ที่ทำ�วิจัย

นางอภิรดี   สุขีเกตุ
อาจารย์นฤมล   ศิระวงษ์

หน.โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

60%
40%

50,000 บาท

นางอภิรดี   สุขีเกตุ
ผศ.ฤทธิชัย   อ่อนมิ่ง

หน.โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

60%
40%

50,000 บาท
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ด้านการบริการวิชาการ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ โดยให้บริการและผลิตสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
กิจกรรมวิชาการต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อฯ มีผลการดำ�เนินงานด้านการบริการ
วิชาการ ดังนี้

1) โครงการบริการวิชาการ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1. โครงการผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง การพัฒนาต้นแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
ประดับเงิน-ทอง สำ�หรับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.)
2. โครงการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และ
ปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2551
3. โครงการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่ง
ภาพ”
4. โครงการความร่วมมือการผลิตสื่อการเรียนรู้ ระหว่างสำ�นักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา และภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ (สื่อ 100 เรื่อง)

ระยะเวลาดำ�เนินการ
17 กันยายน 2552
ถึง
31 มกราคม 2553
ตุลาคม 2552
ถึง
มีนาคม 2553
20 - 21 ตุลาคม 2552
จำ�นวน 2 วัน
มิถุนายน 2552
ถึง
กุมภาพันธ์ 2553

2) การให้บริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิชาการและคลังข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
สำ � นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาได้ ดำ � เนิ น การถ่ า ยทอดสดการเรี ย นการสอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ พร้อมบันทึกจากทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
เผยแพร่บนเว็บไซต์วีดิทัศน์ตามประสงค์ (http://vod.swu.ac.th) และจัดทำ�คลังข้อมูลทางวิชาการและ
คลังข้อมูลประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand)      
มีสถิติการใช้งานเว็บวีดิทัศน์ตามประสงค์ (จำ�นวนการเข้าชม) ทั้งสิ้น 69,573 การเข้าชม/ใช้งาน และมีสื่อที่
เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ ดังนี้
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1. คลังข้อมูลทางวิชาการ ได้ดำ�เนินการผลิตบทเรียนการสอนทางไกลบนเครือข่ายและผลิต
ดีวดี บี ทเรียนการสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ จากทุกรายวิชาทีม่ กี ารสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์จ�ำ นวน 5 รายวิชา
92 เรื่อง
2. คลังข้อมูลวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (SWU Videos) ได้ดำ�เนินการผลิตสื่อ
และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 38 เรื่อง

ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม
สำ�นักสือ่ ฯ จัดทำ�โครงการผลิตวีดทิ ศั น์และภาพนิง่ ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย            ศรีนครินทร
วิโรฒ” ประจำ�ปีพุทธศักราช 2552 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 โดยผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง ชุด “กฐิน
พระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เพื่อเผยแพร่และจัดเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่ง ที่ผลิตโดยสำ�นักสื่อฯ
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การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์สำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
						

						

ตัวชี้วัด

พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. เพือ่ ผลิตสือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้การเรียนการสอนในทุกศาสตร์
และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตสื่อและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำ�เนินงาน

บรรลุเป้าหมาย จำ�นวน 7 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

1. ผลการประเมินคุณภาพ
   การผลิตและการให้บริการ
   อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป

ร้อยละ

80

84.78

2. ผลิตบทเรียนการสอนทางไกล
   บนเครือข่ายจากรายวิชาที่มี  
   การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์

ร้อยละ

80

100

3. ผลิตดีวีดีบทเรียนการสอนทาง
   ไกลปฏิสัมพันธ์

ร้อยละ

80

100

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรม การสำ�รวจความคิดเห็นของผู้ขอ
ใช้บริการต่อการให้บริการของสำ�นักสื่อฯ ทาง
ระบบ e-Survey และนำ�แบบสอบถามความ
คิดเห็นให้ผู้ใช้บริการตอบ (กรณีปฏิบัติงาน
นอกสถานที่)
- กิจกรรม ถ่ายทอดสดการเรียนการสอน
ทางไกลปฏิสัมพันธ์ พร้อมบันทึกเผยแพร่บน
เว็บไซต์ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (จำ�นวน
5 รายวิชา ผลิตบทเรียน จำ�นวน 92 เรื่อง)
-  ผลิตดีวีดีบทเรียนการสอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ในทุกรายวิชาที่มีการสอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ (จำ�นวน 5 รายวิชา ผลิต 92
เรื่อง)
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย

4. ผลิตสื่อการเรียนการสอน

เรื่อง

5. ผลิตสื่อกิจกรรมต่างๆ ของ
   มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

32

ผลการ
ดำ�เนินงาน

15  

107

80

94.11

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนในระบบ
วีดิทัศน์ตามประสงค์  5 รายวิชา จำ�นวน 92
เรื่อง ประกอบด้วย
-  BI102 (ชีววิทยา 2 : BIOLOGY II)
จำ�นวน 28 เรื่อง
-  SWU141 (ทักษะการรู้สารสนเทศ :
INFORMATION LITERACY SKILLS) จำ�นวน
11 เรื่อง
-  BI101 (ชีววิทยา 1 : BIOLOGY I)
จำ�นวน 27 เรื่อง
-  PY100 (ฟิสิกส์ทั่วไป : GENERAL PHYSICS)  จำ�นวน 13 เรื่อง
-  SWU251 (มนุษย์กับสังคม : MAN AND
SOCIETY) จำ�นวน 13 เรื่อง
2. โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ (สื่อ 100
เรื่อง)  จำ�นวน 15 เรื่อง ประกอบด้วย
-  ประเภท Multimedia PowerPoint
จำ�นวน 10 เรื่อง
-  ประเภทวีดิทัศน์การสอนในห้องเรียน
จำ�นวน 3 เรื่อง
-  ประเภทตำ�รา จำ�นวน 1 เรื่อง
-  ประเภทอื่นๆ  (CD ประกอบการสอน)
จำ�นวน 1 เรื่อง
- กิจกรรมผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และให้
บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  จำ�นวน
16 กิจกรรม จาก 17 กิจกรรมตามแผนฯ
ของสำ�นักสื่อฯ ประกอบด้วย
1.  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
2.  งานวันสมเด็จพระเทพฯ
3.  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
4.  สรุปงานโครงการบริการวิชาการ
5.  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
6.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
7.  งานวันสงกรานต์
8.  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
9.  งานราตรีศรีนครินทรวิโรฒ  
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ตัวชี้วัด

6. บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
   อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
   และศิลปะ

7. ผลิตสื่อด้านการอนุรักษ์
   สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

ร้อยละ

80

87

เรื่อง

1

1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
10. งานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ  
11. งานเกษียณอายุราชการ
12. งานวันเด็กแห่งชาติ   
13. งานต่างๆ ของฝ่ายเครือข่ายการ
เรียนรู้  
14. งานไหว้ครู   
15. งานลอยกระทง  
16. งานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
โครงการผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง
ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำ�ปีพุทธศักราช
2552 มีบุคลากรสำ�นักสื่อฯ จำ�นวน 20
ราย เข้าร่วม จากจำ�นวนบุคลากรทั้งสิ้น
23 ราย
- โครงการผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง
ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำ�ปีพุทธศักราช
2552
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
						

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านการวิจัย
2. มีระบบกลไกกระตุ้นให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น
3. นำ�ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการผลิตและให้บริการ
ตลอดจนการบริหารจัดการ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

						

ตัวชี้วัด
1. มีระบบการจัดการความรู้

34

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำ�เนินงาน

บรรลุเป้าหมาย จำ�นวน 2 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย
จำ�นวน 1 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยนับ เป้าหมาย
ครั้ง

1

ผลการ
ดำ�เนินงาน
4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการสนับสนุน/ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 
ประชุม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย จำ�นวน 4 ครั้ง คือ
-  อาจารย์นฤมล ศิระวงษ์ รองผู้อำ�นวย
การฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารเงินรายได้คณะ/
สถาบัน/สำ�นัก/ศูนย์/วิทยาลัย (เงินวิจัย)
จำ�นวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวัน
ที่ 6 ม.ค. 53 และครั้งที่ 5/2553 เมื่อ
วันที่ 7 ก.ค. 53)
-  นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์ ผู้ประสานงาน
วิจัยสำ�นักสื่อฯ เข้าร่วมการสัมมนาเครือ
ข่ายรักษ์งานวิจัย เมื่อวันที่ 1 - 2 ก.ค.
53 ณ โรงแรมศริตา พัทยา จ.ชลบุรี
- นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์ ผู้ประสานงาน
วิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ทำ�อย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่ทรัพย์สิน
ทางปัญญา” วันที่ 5 - 6 ส.ค. 53 ณ
ห้องประชุม ชั้น 5  คณะวิทยาศาสตร์
และห้องประชุม 9B
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ตัวชี้วัด
2. ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
    (งบประมาณเงินรายได้)

3. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำ�ไป
   พัฒนาการผลิตหรือการให้
   บริการ หรือการบริหาร
   จัดการสำ�นักสื่อฯ

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

ร้อยละ

5

5

เรื่อง

1

0

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม การสนับสนุนทุนอุดหนุน
สำ�หรับจัดทำ�โครงการวิจัยแก่บุคลากร
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ตั้ง
งบประมาณอุดหนุนการทำ�วิจัย ร้อยละ
5 ของงบประมาณเงินรายได้ เป็นจำ�นวน
เงินทั้งสิ้น 636,600 บาท และมีบุคลากร
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จำ�นวน 2
โครงการ คือ
      -  นางอภิรดี สุขีเกตุ โครงการ
วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่อการบริการสื่อการศึกษาของสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำ�นวนเงิน 50,000
บาท
     -  นางอภิรดี  สุขีเกตุ  โครงการ
วิจัย เรื่อง ความต้องการการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำ�นวนเงิน 50,000
บาท
อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
						

เป้าประสงค์

1. เพื่อเป็นสถานที่สอน และฝึกปฏิบัติงานให้นิสิตเทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นิสิต
สาขาการแสดง นิสิตสาขาวาทการ และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต
2. เพื่อฝึกอบรมแก่คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทาง
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
3. เพื่อให้ความรู้ คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะแก่นิสิต
นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
4. เพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ
และแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

						

ตัวชี้วัด
1. นิสิต นักศึกษา และนักเรียน
   เรียนและฝึกทักษะปฏิบัติที่
   สำ�นักสื่อฯ

36

พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลการดำ�เนินงาน

บรรลุเป้าหมาย จำ�นวน 6 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยนับ เป้าหมาย
คน

50

ผลการ
ดำ�เนินงาน
74

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเรียน
และการฝึกทักษะปฏิบัติ โดยมีนิสิต
นักศึกษาและนักเรียน ฝึกงาน/ฝึกทักษะ
จำ�นวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
สิ้น จำ�นวน 74 คน
2. กิจกรรมการปรับปรุงสถานที่ให้มี
ความพร้อมสำ�หรับการฝึกปฏิบัติงาน ได้
ทำ�การปรับปรุงห้องสำ�นักงาน ห้องฝ่าย
ผลิตสื่อการเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการ
3. โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้
มีความพร้อมสำ�หรับการฝึกปฏิบัติงาน
โดยสำ�นักสื่อฯ ได้ตั้งงบประมาณสำ�หรับ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
อาทิ ชุดผลิตสื่อการเรียนรู้ระบบดิจิทัล
ความคมชัดสูง
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

2. บุคลากรได้รับการพัฒนา
    ศักยภาพ

ครั้ง

2

31

3. นักศึกษาจากสถาบันอื่น/
   หน่วยงาน ศึกษาดูงานสำ�นักสือ่ ฯ

ครั้ง

1

4

4. บุคลากรได้รับเชิญเป็น    
   วิทยากร กรรมการวิชาการ
   หรือวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ
   ทั้งภายในและภายนอก
   มหาวิทยาลัย
5. มีนิสิต อาจารย์ หรือบุคคล
   ทั่วไป เข้ามาสืบค้นข้อมูลทาง
   วิชาการในฐานข้อมูลของ
   สำ�นักสื่อฯ

ครั้ง

10

16

ครั้ง

5,000

69,57

6. มีฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์
   กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่
   ทำ�ประจำ�ทุกปี

ร้อยละ

80

100

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และการสร้าง
ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม  
2.  โครงการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ
เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) จำ�นวน 2 ครั้ง
3. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเพื่อ
พัฒนาตนเอง ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จำ�นวน 31 ครั้ง
กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษา
จากสถาบันอื่น และหน่วยงานเข้าศึกษา 
ดูงานสำ�นักสื่อฯ จำ�นวน 4 ครั้ง
- กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรไปเป็นวิทยากร กรรมการ
วิชาการหรือวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 16 ครั้ง
- กิจกรรมการจัดเก็บสถิติการเข้าสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการในฐานข้อมูลระบบวีดิ
ทัศน์ตามประสงค์ (Video on
Demand) ของสำ�นักสื่อฯ (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2553)
- กิจกรรมการผลิตวีดิทัศน์กิจกรรม
ประจำ�ปีของมหาวิทยาลัย สำ�นักสื่อฯ ได้
ผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตามแผนฯ ปี 2553 ของสำ�นักสื่อฯ
รวมทั้งวีดิทัศน์กิจกรรมอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้
ตามแผนเข้าระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์
รวมทั้งสิ้น 38 กิจกรรม จากกิจกรรม
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 38 กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
						

เป้าประสงค์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในที่มีลักษณะ
ภาระงานใกล้เคียงกัน เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

						

ตัวชี้วัด

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำ�เนินงาน

บรรลุเป้าหมาย จำ�นวน 2 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย
จำ�นวน 4 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. มีโครงการความร่วมมือ

โครงการ

3

4

2. บุคลากรได้รับเชิญเป็น
   วิทยากรให้กับหน่วยงาน
   เครือข่าย  

ครั้ง

3

1

3. แลกเปลี่ยนวิทยากรกับ
   หน่วยงานเครือข่าย
4. มีการจัดโครงการฝึกอบรมร่วมกัน
   ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
5. สำ�นักสือ่ ฯ ได้รบั การสนับสนุน
   บุคลากร วิทยากร อุปกรณ์
   จากหน่วยงานภายนอก

ครั้ง

3

0

1. โครงการ  IT วิชาการ
2. โครงการความร่วมมือ Cyber
Education
3. โครงการความร่วมมือ KIDs’D
4. โครงการความร่วมมือการผลิตสื่อ
ต้นแบบ
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรไปเป็น
วิทยากรให้กับหน่วยงานเครือข่าย โดย
นายจารุวัส หนูทอง ไปเป็นวิทยากร
บรรยายในโครงการ  IT วิชาการ
-

โครงการ

1

0

-

โครงการ

1

0

-
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ตัวชี้วัด
6. สำ�นักสื่อฯ จัดสรรให้บุคลากร
   ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ

หน่วยนับ เป้าหมาย
ครั้ง

1

ผลการ
ดำ�เนินงาน
4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง ศึกษาดูงาน
ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
2. นางอภิรดี สุขีเกตุ ไปศึกษางาน ณ
ประเทศมาเลเซีย
3. นายยอดชาย ไทยประเสริฐ ศึกษา
ดูงาน ณ The University of Da
Nang/Hue University สาธารณรัฐ
เวียดนาม
4. นายกริช  มะกล่ำ�เทศ ศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยจำ�ปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
						

เป้าประสงค์

1. เพื่อนำ�เงินรายได้มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
2. เพื่อให้มีการนำ�อุปกรณ์ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มทุน

						

ตัวชี้วัด

หารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ผลการดำ�เนินงาน

บรรลุเป้าหมาย จำ�นวน 2 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

1. มีรายได้จากการผลิตและ
   การให้บริการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

5

23.89

2. มีจำ�นวนผู้ขอใช้บริการจาก
   ภายในและภายนอก   
   มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ

10

21.61

40

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.  แผนงานการหารายได้ภายใน
มหาวิทยาลัย
2.  แผนงานการหารายได้ภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 สำ�นักสื่อฯ มีรายได้ทั้งสิ้น
จำ�นวน 11,493,126.33 บาท และในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 มีรายได้ทั้งสิ้น
จำ�นวน 14,238,613 บาท (ร้อยละที่เพิ่ม
ขึ้น 5% จากรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 = 574,656.32 บาท ดังนั้น ราย
ได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2552 = 2,745,486.67 บาท คิดเป็น
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 23.89) (2,745,486.67x
100/11,493,126.33)
กิจกรรม การจัดเก็บสถิติผู้ขอใช้บริการ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
มีจำ�นวนผู้ขอใช้บริการทั้งสิ้น จำ�นวน
57,537 ราย และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 มีจำ�นวนผู้ขอใช้บริการทั้งสิ้น
จำ�นวน 69,969 ราย (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
10% จากจำ�นวนผู้ขอใช้บริการปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2552 = 5,753.70 ราย
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบจำ�นวนผู้ขอใช้
บริการในปี 2553 กับปี 2552 พบว่ามี
จำ�นวนเพิ่มขึ้น = 12,432 ราย คิดเป็น
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 21.61)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
						

เป้าประสงค์

1. เพื่อปรับยุทธวิธีการให้บริการเป็นการให้บริการเชิงรุกใน
การพัฒนาองค์กร
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
การผลิตและการให้บริการ
3. เพื่อพัฒนาจิตสำ�นึกที่ดีต่อการให้บริการ
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

						

ตัวชี้วัด

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

ผลการดำ�เนินงาน

บรรลุเป้าหมาย จำ�นวน 5 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย
จำ�นวน 1 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

1. บุคลากรเข้าร่วมอบรม
   สัมมนา ศึกษาดูงาน ทาง
   ด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึง
   ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

ครั้ง

1

32

2. บุคลากรเข้าร่วมอบรมหรือ
   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
   จริยธรรม และจิตสำ�นึกการ
   ให้บริการ

ครั้ง

1

2

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
1.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และการสร้าง
ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม จำ�นวน       
1 ครั้ง
2.  กิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึง
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษาแก่
บุคลากร จำ�นวนทั้งสิ้น 31 ครั้ง
แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
1.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และการสร้าง
ประสิทธิภาพการทำ�งานเป็นทีม
2.  นางสาวจิตรา ปาลศรี เข้าร่วม
โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการ
ทำ�งานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ
และกลยุทธ์การให้บริการที่ประทับใจ”
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ตัวชี้วัด
3. ผลการประเมินการจัดทำ�
   กิจกรรม 5ส อยู่ในระดับดี

หน่วยนับ เป้าหมาย
ร้อยละ

ร้อยละ
4. ผู้ขอใช้บริการมีความพึงพอใจ
   ในการให้บริการของ
   สำ�นักสื่อฯ อยู่ในระดับดี
5. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ
   ด้านการคลังและพัสดุมีความ
   รูด้ า้ นการคลังและพัสดุเพิม่ ขึน้
6. มีแผนผังขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน กระบวนงาน
   ด้านการคลังและพัสดุ

42

ผลการ
ดำ�เนินงาน

75

76

80

84.78

1

0

2

2

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
1. โครงการ 5ส  (ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อฯ ได้จัดกิจกรรม
5ส และตรวจประเมินการจัดทำ�กิจกรรม
5ส โดยมีผลการตรวจประเมินหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 5ส ร้อย
ละ 76)
กิจกรรม จัดระบบการสำ�รวจความคิด
เห็นของผู้ขอใช้บริการต่อการให้บริการ
ของสำ�นักสื่อฯ ทางระบบ e-Survey
(ไม่ได้ดำ�เนินการ)

กิจกรรม การจัดทำ�แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ขอใช้
บริการทราบ ประกอบด้วย
1. แผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่าย เงิน
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
2. วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอนการขออนุมัติ
และตัดโอนเงินงบประมาณค่าบริการ
คืนให้สำ�นักสื่อฯ
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ผลงานเด่นในรอบปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินงานสนับสนุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการเพื่อหา
รายได้จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อฯ มีผลงาน
การดำ�เนินงาน ดังนี้

1. งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2551
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง ระบบเสียง ระบบ
ภาพ และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ ประจำ�
ปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
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2. โครงการบริการวิชาการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2551
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดโครงการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2551 วันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยจำ�หน่ายในราคาชุดละ 249 บาท และราคาชุดละ 299 บาท
ซึ่งมีผู้สั่งจองวีดิทัศน์ทั้งสิ้น จำ�นวน 418 ชุด รวมเป็นรายรับจำ�นวนทั้งสิ้น 116,032 บาท  

ภาพการจำ�หน่ายวีดิทัศน์ที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2551
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3. งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง ติดตั้งและแพร่ภาพ
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกเสียง ควบคุมดูแลระบบภาพและเสียง ตลอดจนให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 ประจำ�ปีพุทธศักราช 2552 เมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำ�เภอองครักษ์      
จังหวัดนครนายก

ภาพการบันทึกภาพนิ่ง/วีดิทัศน์/ระบบเสียง งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มศว องครักษ์
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4. โครงการฝึกอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ”
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิค
การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ” เมื่อวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2552 ณ ห้องฝึกอบรมสำ�นักสื่อฯ (14-404) ชั้น 4
อาคารเรียนรวม โดยมีจำ�นวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ซึ่งสำ�นักสื่อฯ เก็บค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท
รวมเป็นรายรับจำ�นวนทั้งสิ้น 40,000  บาท

ภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ”
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5. งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งที่ 25
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และให้บริการโสต
ทัศนูปกรณ์พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2552 ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) อำ�เภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รวมถึงจัดโครงการผลิตวีดิทัศน์
และภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและการ
ทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการบูรณาการด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจหลัก ซึ่ง
สำ�นักสื่อฯ ได้ส่งวีดิทัศน์และภาพนิ่งไปยังสำ�นักหอสมุดกลางและสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เพื่อเผยแพร่
เป็นสื่อการเรียนรู้ในการส่งเสริมการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรมและเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา 

ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปีพุทธศักราช 2552
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6. โครงการความร่วมมือการผลิตสื่อการเรียนรู้ (สื่อ 100 เรื่อง)
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ประเภทตำ�รา
Multimedia PowerPoint วีดิทัศน์การสอนในห้องเรียน และประเภทอื่นๆ จำ�นวน 100 เรื่อง สร้างแหล่ง
ข้อมูลทางวิชาการให้คณาจารย์ และนิสิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา  ทั้งภาครัฐ
และเอกชน และองค์กรต่างๆ และเพื่อสร้างพลังร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการ
บูรณาการทรัพยากรคนและเครื่องมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งจำ�นวนเงินที่ประหยัด
งบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งสิ้น 113,380 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท/เรื่อง
1. ประเภท Multimedia PowerPoint

    1.1 จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
        และหัวข้อที่สำ�คัญ
        (จำ�นวน 9 เรื่อง)
    1.2 การกำ�หนดหัวข้อและการเขียน
        โครงเรื่อง, แหล่งสารสนเทศและ
        การสืบค้น

2. ประเภทวีดิทัศน์การสอนในห้องเรียน
    2.1 ภาพรังสีทางทันตกรรม

    2.2 Professional Presentations,
        Student’s Presentation
    2.3 การทดลองทางวิทยาศาสตร์

3. ประเภทตำ�รา

    3.1 การพยาบาลมารดา ทารก
        ครอบครัวในภาวะปกติ  
        และการผดุงครรภ์
        (จำ�นวน 2 เล่มๆ ละ 240 หน้า)

อาจารย์
ผู้ผลิตสื่อ
รศ.พัชรี ศรีสังข์

บประมาณ/
สังกัด/หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย
(บาท)
ภาควิชาสังคมวิทยา 
คณะสังคมศาสตร์

30,000 บาท

ผศ.นุชรี ตรีโลจน์วงศ์ ภาควิชบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

1,000 บาท

อาจารย์ปิยะนุช
คณะทันตแพทยศาสตร์
ปรีชาพรกุล
ผศ.ปิยวรรณ์   กุลมัย ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์
ผศ.ดร.ฤทธิ์
คณะเภสัชศาสตร์
วัฒนชัยยิ่งเจริญ

5,000 บาท
6,000 บาท
60,000 บาท

อาจารย์ชฎาภรณ์  
วัฒนวิไล

สาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์

8,380 บาท

รศ.จุฑามาศ
เทพชัยศรี

ภาควิชาสุขศึกษา
คณะพลศึกษา

3,000 บาท

4. ประเภทอื่นๆ
4.1 แปลงแผ่นสไลด์เป็น File
        รูปภาพบันทึกลงแผ่น CD
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ภาพการผลิตสื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และภาพสื่อในโครงการสื่อ 100 เรื่อง

7. โครงการผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง การพัฒนาต้นแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
ประดับเงิน-ทอง สำ�หรับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.)

ภาพการผลิตวีดิทัศน์/ภาพนิ่ง “รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน-ทอง”
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8. การผลิตวีดิทัศน์ประกอบการสอน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทำ�ผลิตวีดิทัศน์ประกอบการสอน ในรายวิชาที่มีการเรียน
การสอนผ่านระบบทางไกลปฏิสัมพันธ์ จำ�นวน 5 รายวิชา 92 เรื่อง

9. การจัดทำ�คลังข้อมูลเชิงวิชาการและประวัติศาสตร์
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ จำ�นวนมาก และรวบ
รวมวีดิทัศน์ ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตขึ้น เพื่อจัดทำ�เป็นคลังข้อมูลทางวิชาการและ
คลังข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป      
โดยสามารถเข้าค้นคว้าหาข้อมูลได้ที่ http://vod.swu.ac.th

(ภาพหน้าเว็บไซต์ (http://vod.swu.ac.th)
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10. การพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินการจัดระบบการจัดการ
ความรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
และความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้พัฒนาบุคลากร ดังนี้
10.1 กิจกรรม “พี่สอนน้อง” (การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน : Operation Training) และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำ�นวน 1 ครั้ง
10.2 การฝึกทักษะ (Skill Training) จำ�นวน 1 ครั้ง
10.3 การศึกษาดูงาน จำ�นวน 6 ครั้ง
10.4 ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม สัมมนา  ฝึกอบรม
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวน 25 ครั้ง

ประมวลภาพการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ปีงบประมาณ 2553
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รายงานการบริหาร
ตามหมวดเงินงบประมาณ
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การบริหารเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก แหล่ง
งบประมาณ 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำ�นักสื่อฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณและมีการบริหารด้านงบประมาณ ดังนี้

ตาราง : แสดงจำ�นวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน
หมวดรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่ได้จัดสรร
การเบิกจ่าย

งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

-

งบกลาง

-

รวม

54

213,500.00
5,063,600.00
-

206,413.40
742,012.00
-

5,277,100.00

เหลือจ่าย
4,286,600.00
-

948,425.40 4,286,600.00
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ตาราง : แสดงจำ�นวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง

รวม

งบประมาณเงินรายได้
กันไว้เบิก
การเบิกจ่าย
เหลื่อมปี

งบประมาณที่ได้
จัดสรร
979,500.00
3,587,500.00
2,352,200.00
250,000.00
500,000.00

970,764.00
2,459,504.60
1,290,887.00
94,377.00
500,000.00

7,669,200.00 5,315,532.60

20,000.00
-

เหลือจ่าย
8,736.00
1,127,995.40
1,041,313.00
155,623.00
-

20,000.00 2,333,667.40

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได้ จำ�นวน 20,000 บาท เป็นงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีของ

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำ�วิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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สรุปยอดรายได้ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการผลิตสื่อประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ และการ
ให้บริการเช่าอุปกรณ์ สถานที่ การให้บริการถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ บันทึกเสียง ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อหารายได้
สำ�หรับพัฒนาหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อฯ มีรายได้จากการให้บริการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวน 14,238,613.00 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยสิบ
สามบาทถ้วน)

ตาราง แสดงจำ�นวนรายได้จากการให้บริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ประเภทรายได้/หน่วยงาน
1. ยอดเงินสด
2. ยอดหน่วยงาน
3. ยอดตัวเลข

สำ�นักสื่อฯ
434,544.00
1,308,890.00
12,192,722.00

ศูนย์การพิมพ์ มศว

รวม

122,035.00
180,422.00
0.00

556,579.00
1,489,312.00
12,192,722.00

รวมยอดรายได้ทั้งสิ้น

14,238,613.00

หมายเหตุ :

1) ยอดหน่วยงาน คือ ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยการตัดโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้
2) ยอดตัวเลข คือ ค่าบริการที่สำ�นักสื่อฯ ให้บริการแก่หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเพียง
การแจ้งยอดค่าบริการไม่เรียกเก็บจริง ซึ่งการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นงานพิธีการ/กิจกรรมสำ�คัญๆ
ของ มศว ซึ่งไม่มีงบประมาณกลาง สำ�นักสื่อฯ ต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งยอดตัวเลขไปที่รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี
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การประกันคุณภาพการศึกษา
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2552
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินการและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มมากขึ้นเป็นลำ�ดับ โดยมีการปรับปรุงการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ทั้งนี้
สำ�นักสื่อฯ กำ�หนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจำ�ปีการศึกษา  2552 (มิถุนายน 2552 ถึง
31 พฤษภาคม 2553) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โดยมีคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำ�นว 5 ท่าน และกรรมการสมทบ ซึ่งเป็นนิสิต จำ�นวน 1 ท่าน
ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
2. รองศาสตราจารย์จุฑามาศ  เทพชัยศรี
3. อาจารย์ ดร.กุศล  อิศดุลย์
4. อาจารย์ ดร.วอรรณพ  โพธิสุข
5. นายสิทธิพัทธิ์  ไหลท่วมทวีกุล
6. นางสาวอัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสมทบ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา  2552 สำ�นักสื่อฯ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7 องค์ประกอบ
จำ�นวน 25 ตัวบ่งชี้   ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 2.64 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบเป็น ดังนี้
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ตาราง แสดงผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
จำ�นวนตัวบ่งชี้
I
P O

องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
                และแผนการดำ�เนินการ
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3  การทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4  การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 5  การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 7  การวิจัยสถาบัน

คะแนน
การประเมิน

ผล
การประเมิน

-

3

3

3.00

คุณภาพดีมาก

3
5
-

5
3
15
6
3
1

5
11
3
-

2.50
3.00
2.64
2.75
3.00
1.00

คุณภาพดี
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดีมาก
ยังไม่ได้คุณภาพ

2.64

คุณภาพดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

ตาราง แสดงผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา และสถาบัน
เป้า
ผลการ
หมาย ดำ�เนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำ�เนินการ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

1.1  มีการกำ�หนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ
พัฒนากลยุทธ์แผนดำ�เนินงานและมีการกำ�หนดตัวบ่งชี้เพื่อวัด
     ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ
1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
     ที่กำ�หนด

คะแนน
การประเมิน

7

7

3

80

100.00

3

รวมองค์ประกอบที่ 1

3
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

คะแนน
การประเมิน

5

7

3

5

6

2

50

43.48

3

80

78.48

2

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
     และการให้บริการ
2.4  มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
     ของมหาวิทยาลัย
2.5  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
     ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติต่อบุคลากร
2.6  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รวมองค์ประกอบที่ 2

2.50

องค์ประกอบที่ 3 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม
3.1  มีระบบและกลไกการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม

4

4

3

รวมองค์ประกอบที่ 3

3

6
4
4
5

6
4
5
6

3
3
3
3

4

3

2

5

5

3

8
85

8
100.00

3
3.00

7

7.00

3.00

7

6.00

2.00

5

2.00

1.00

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
4.1  ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร
4.2  ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
4.3  มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
4.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 
     และธำ�รงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4.6  ระดับความสำ�เร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามี
     ส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
4.7  มีการนำ�ระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
4.8  ระดับความสำ�เร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
     ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
4.9  ร้อยละของบุคลากรประจำ�สายสนับสนุนที่ได้รับพัฒนาความรู้
     และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.10 ระดับความสำ�เร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอน
     การปฏิบัติงานบริการ
4.11 ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัด
     พลังงาน
4.12 ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการดำ�เนินกิจกรรม 5ส

รวมองค์ประกอบที่ 4
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

คะแนน
การประเมิน

6

7.00

3.00

5
7500.00

5.00
14,071.77

3
3.00

2

30.05

2

องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
5.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
     การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน
5.3  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงานในการให้บริการทาง
     วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อบุคลากรประจำ�
5.5  ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำ�เนินการ

รวมองค์ประกอบที่ 5

2.75

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่ง
     ของกระบวนการบริหารการศึกษา
6.2  ระดับความสำ�เร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

6

7

3

4

4

3

รวมองค์ประกอบที่ 6

3

0

1

องค์ประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน
7.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงาน
     วิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสาบัน

2

รวมองค์ประกอบที่ 7
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

1
2.64
ดีมาก
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ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2552

รองศาสตราจารย์จุฑามาศ เทพชัยศรี รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ อาจารย์ ดร.กุศล อิศดุลย์ อาจารย์
ดร.อรรณพ โพธิสุข นายสิทธิพัทธิ์ ไหลท่วมทวีกุล และนางสาวอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2552 ของสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

รศ.จุฑามาศ เทพชัยศรี ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมฟังผลการประเมินฯ
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การปฏิบัติราชการตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินการตามคำ�รับรองการ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) จำ�นวน 6 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำ�เนินการ คะแนนที่ได้ 4.5000 โดยมีผลการ
ดำ�เนินการจำ�แนกรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการ
ดำ�เนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

7.1  ระดับความสำ�เร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิด
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9    ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการรักษา
     มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
11   ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามมาตรการประหยัด
     พลังงาน
13   ระดับความสำ�เร็จในการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการ และ
     การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วม
     ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
15.1  ระดับความสำ�เร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
      ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
15.2  ระดับความสำ�เร็จของการจัดการความรู้ของสถาบัน
      อุดมศึกษา

ระดับ

5

5.00

ระดับ

5

5.00

ระดับ

5

5.00

ระดับ

1

1.00

ระดับ

5

5.00

ระดับ

5

5.00

รวมคะแนนที่ได้

4.5000
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การประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด�ำ เนินโครงการประหยัดพลังงาน
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานของสำ�นักสื่อฯ มีการประชุม เพื่อวางแผน กำ�หนดกิจกรรมใน
การประหยัดพลังงาน รวมถึงติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงาน  ซึ่งสำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดกิจกรรมใน
การประหยัดพลังงาน ดังนี้

1. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
			1.1		ครื่องปรับอากาศ
- ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียล ทุกส่วนงาน ยกเว้นบริเวณ 1) โถงหน้า
สำ�นักงาน 2) ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 3) ห้องฝึกอบรม (14-404) 4) ห้องบริการสื่อ (14-203) ให้ตั้งอุณหภูมิ
ที่ 24 องศาเซลเซียล เนื่องจากเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีขนาด 48,000 บีทียู ซึ่งเครื่องปรับอากาศที่มีขนาด
บีทียูสูง จะทำ�ความเย็นที่อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส หรือต่ำ�กว่า
- เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา  08.30 - 16.15 น. และปิดเวลาพักเที่ยง ยกเว้นห้อง
ฝึกอบรม (14-404) ให้เปิดก่อนใช้ห้อง 15 นาที
- เฉพาะสำ�นักงานผู้อำ�นวยการให้ปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา  11.30 - 13.00 น. และ
เวลา 16.15 น. เป็นต้นไป
- บำ�รุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำ�เสมอ โดยจ้างบริษัททำ�ความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง 1 ครั้ง/เดือน และตรวจสอบการทำ�งานทั้งระบบ พร้อม “ล้าง (พิเศษ)
ชุดภายในและชุดภายนอก ด้วยน้ำ�แรงดันสูง” ทุกเครื่อง 6 เดือน/ครั้ง

หมายเหตุ : กรณีมีภาระงานที่ต้องดำ�เนินการต่อเนื่อง ก็สามารถเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ นอก

เหนือเวลาที่กำ�หนดได้

		 1.2		ไฟฟ้าส่องสว่าง
- ปิดไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่มีคนทำ�งาน และเวลาพักเที่ยง
- จัดทำ�แผนผังสวิตช์ เปิด-ปิด ไฟฟ้า
- เปิดไฟฟ้าเฉพาะที่ใช้งาน/เฉพาะที่จำ�เป็น
		 1.3		เครื่องคอมพิวเตอร์
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน และเวลาพักเที่ยง
- ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที หรือกำ�หนดเวลาโดยตั้งโปรแกรม
การพักหน้าจอแบบอัตโนมัติ
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		 1.4		กระติกน้ำ�ร้อน
- หมั่นตรวจสอบระดับปริมาณน้ำ�ในกระติกน้ำ�ร้อน
- ถอดปลั๊กออกทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน

2.		มาตรการประหยัดทรัพยากรกระดาษ
2.1 จัดระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งเสริมให้นำ�ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานการ
ประชุม โดยให้ส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารการประชุม และมติที่ประชุมทาง e-mail
โดยผู้รับผิดชอบการประชุมแต่ละชุดพิมพ์ (Print) เอกสารการส่ง e-mail ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับทราบ
			2.2 การจัดประชุม ให้เลขานุการที่ประชุมแต่ละชุดจัดทำ�เล่มวาระการประชุมให้เฉพาะ
ผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการ หัวหน้างาน เลขานุการ และให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 1 เครื่อง
สำ�หรับเปิดไฟล์เอกสารในห้องประชุม
2.3 การพิมพ์ (Print) เอกสารสำ�หรับการตรวจสอบให้ลดความละเอียดลง และให้ใช้กระดาษ
2 หน้า  รวมถึงการส่งหนังสือภายในหน่วยงาน หนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บุคลากร
ภายในสำ�นักสื่อฯ ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า รวมถึงรณรงค์ให้บุคลากรจัดเก็บเอกสาร และคัดแยกเอกสารที่ไม่
ใช้งานไปใช้เป็นกระดาษ 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
2.4 จัดระบบซ่อมบำ�รุงเครื่องถ่ายเอกสาร ทุก 4 เดือน/ครั้ง หากเครื่องถ่ายเอกสารเสียให้รีบ
แจ้งซ่อมโดยเร่งด่วน เนื่องจากเครื่องดังกล่าวต้องใช้สำ�หรับการสแกนไฟล์ จัดเก็บสถิติการใช้งาน
2.5 จัดทำ�รายงาน/สถิติการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ ซ่อมบำ�รุงเครื่องถ่ายเอกสาร  รวมถึง
การจัดทำ�รายงานเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องพิมพ์ และการเบิกกระดาษ หมึกพิมพ์ ในแต่ละเดือน/
ไตรมาส
2.6 เผยแพร่ข้อมูล ความรู้อื่นๆ โดยส่งข้อมูลผ่านทาง e-mail หรือ Web และกำ�หนดแนว
ปฏิบัติที่ดีให้บุคลากรตอบรับ e-mail
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ตาราง แสดงค่าไฟฟ้าและจำ�นวนหน่วย (kwh) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
ธันวาคม 2552
มกราคม 2553
กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม 2553
เมษายน 2553
พฤษภาคม 2553
มิถุนายน 2553
กรกฎาคม 2553
สิงหาคม 2553
กันยายน 2553

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

68

จำ�นวนหน่วย
(kwh)

จำ�นวนเงิน
(บาท)

936.10
911.80
1,232.10
1,048.90
756.50
680.40
815.50
852.20
766.20
700.30
925.70
882.80

3,074.58
2,995.09
4,047.75
3,445.71
2,484.64
2,235.00
2,679.64
2,800.54
2,516.24
2,299.89
3,040.49
2,899.68

10,508.50

34,519.25
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ตาราง แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลต่าง
จำ�นวน
จำ�นวน
งบประมาณ
จำ�นวนเงิน
จำ�นวนเงิน
หน่วย
หน่วย
พ.ศ. 2552/2553
(บาท)
(บาท)
(kwh)
(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

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

936.10
911.80
1,232.10
1,048.90
756.50
680.40
815.50
852.20
766.20
700.30
925.70
882.80

ร้อยละเฉลี่ยที่ลดลง

3,074.58
2,995.09
4,047.75
3,445.71
2,484.64
2,235.00
2,679.64
2,800.54
2,516.24
2,299.89
3,040.49
2,899.68

-  1,139.10
- 1.70
217.80
68.70
-  294.60
- 790.30
-  1,176.10
- 1,553.80
- 1,889.50
- 1,620.00
-  2,046.50
- 1,116.60

ร้อยละที่
สามารถ
ลดได้
54.89
0.19
-21.47
-7.01
28.03
53.74
59.05
64.58
71.15
69.82
68.85
55.85

41.47
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การประหยัดทรัพยากรกระดาษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดมาตรการประหยัดทรัพยากรกระดาษ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำ�เนินการประหยัดทรัพยากรกระดาษ ดังนี้
1. จัดระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งเสริมให้นำ�ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานการประชุม
โดยให้ส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารการประชุมและมติที่ประชุมทาง e-mail โดยผู้รับ
ผิดชอบการประชุมแต่ละชุดพิมพ์ (Print) เอกสารการส่ง e-mail ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับทราบ
2. การจัดประชุม ให้เลขานุการที่ประชุมแต่ละชุดจัดทำ�เล่มวาระการประชุมให้เฉพาะ ผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ หัวหน้างาน เลขานุการ และให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 1 เครื่อง สำ�หรับเปิดไฟล์
เอกสารในห้องประชุม
3. การพิมพ์ (Print) เอกสารสำ�หรับการตรวจสอบ ให้ลดความละเอียดลงและให้ใช้กระดาษ 2 หน้า
รวมถึงการส่งหนังสือภายในหน่วยงาน หนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้บคุ ลากรภายในสำ�นักสือ่ ฯ
ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า  รวมถึงรณรงค์ให้บุคลากรจัดเก็บเอกสารและคัดแยกเอกสารที่ไม่ใช้งานไปใช้เป็น
กระดาษ 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
4. จัดระบบซ่อมบำ�รุงเครื่องถ่ายเอกสาร ทุก 4 เดือน/ครั้ง หากเครื่องถ่ายเอกสารเสียให้รีบแจ้งซ่อม
โดยเร่งด่วน เนื่องจากเครื่องดังกล่าวต้องใช้สำ�หรับการสแกนไฟล์ จัดเก็บสถิติการใช้งาน
5. จัดทำ�รายงาน/สถิติการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ ซ่อมบำ�รุงเครื่องถ่ายเอกสาร  รวมถึงการจัดทำ�
รายงานเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องพิมพ์และการเบิกกระดาษ หมึกพิมพ์ ในแต่ละเดือน/ไตรมาส
6. เผยแพร่ข้อมูล ความรู้อื่นๆ โดยส่งข้อมูลผ่านทาง e-mail หรือ Web และกำ�หนดแนวปฏิบัติ
ที่ดีให้บุคลากรตอบรับ e-mail
นอกจากนี้ สำ�นักสื่อฯ ได้ให้มีการกำ�หนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการ
ใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400 เพื่อจัดเก็บสถิติการใช้กระดาษ
ทุกเดือน มีการรายงานผลเป็นรายบุคคล ทั้งจำ�นวนการใช้กระดาษสำ�หรับการพิมพ์ (Print) และการสำ�เนา 
(Copy) รวมถึงกำ�หนดให้บุคลากรใช้กระดาษ 2 หน้าในการทำ�สำ�เนาหรือพิมพ์เอกสาร เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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ภาพเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400

สรุปสถิติการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400
ตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง กันยายน พ.ศ. 2553

เดือน
ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
ธันวาคม 2552
มกราคม 2553
กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม 2553
เมษายน 2553
พฤษภาคม 2553
มิถุนายน 2553
กรกฎาคม 2553
สิงหาคม 2553
กันยายน 2553

รวม

รายละเอียด/จำ�นวน
สี
ขาวดำ�
A3/17”
รวม
(พิมพ์และสำ�เนา) (พิมพ์และสำ�เนา) Color
สีและขาวดำ�

รวมสุทธิ

621
669
538
774
1,187
743
425
530
503
596
398
192

7,325
5,353
4,385
5,684
8,988
8,411
4,178
5,916
5,185
5,686
4,650
6,479

5
0
0
4
1
0
0
0
1
2
4
2

7,946
6,022
4,923
6,458
10,175
9,154
4,603
6,446
5,688
6,282
5,048
6,671

7,951
6,022
4,923
6,462
10,176
9,154
4,603
6,446
5,689
6,284
5,052
6,673

7,176

72,240

19

79,416

79,435
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กิจกรรม 5ส
สำ�นักสื่อฯ ได้จัดโครงการวันทำ�ความสะอาด (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม
2552 มีการแบ่งพื้นที่ทำ�กิจกรรม 5ส เป็น 7 พื้นที่ คือ O-Zone O-Too ICU Printer SaraheaYo AmiNo
และ Me-O ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้ร่วมกันทำ�ความสะอาด สิ่งของที่ไม่ได้ใช้และทำ�ความสะอาดตู้เอกสาร
ห้องทำ�งาน อุปกรณ์ เครื่องมือ จัดหมวดหมู่อุปกรณ์เครื่องมือที่จะจำ�หน่าย รอซ่อม และยังใช้งานได้ และจัด
เก็บสายไฟ สายสัญญาณ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการตรวจประเมินผลการทำ�กิจกรรม รวมทั้งมีการมอบ
รางวัลการทำ�กิจกรรม 5ส ทั้งประเภททีมและบุคคล ประกอบด้วยรางวัลยอดเยี่ยม ชมเชย และรางวัลยอดแย่

ภาพการทำ�กิจกรรม 5ส ในวัน Big Cleaning Day
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ภาพบรรยากาศการมอบรางวัลการทำ�กิจกรรม 5ส ทั้งประเภททีมและบุคคล
ประกอบด้วยรางวัลยอดเยี่ยม ชมเชย และรางวัลยอดแย่
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แนวทางการพัฒนา
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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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 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้
และสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำ�นักสื่อฯ จึงเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลทั้งด้านวิชาการ และด้าน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจำ�นวนมาก การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจะทำ�ให้ผู้เรียนผู้สอนมีแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

เป้าประสงค์

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

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

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและกำ�ลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตและให้บริการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตรงต่อเวลา เสียสละ มีจิตสาธารณะ จิตบริการ และซื่อสัตย์
สร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้เหมาะสมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา
มีระบบการประกันคุณภาพการผลิตและการให้บริการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

1. การผลิตและการให้บริการสื่อการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ
2. โครงการผลิตและให้บริการสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
3. โครงการสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิชาการและคลังข้อมูลต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
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. โครงการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์และการบริการสื่อการสอนอาคารเรียนรวมใหม่                
(Learning Tower)  

ตัวชี้วัด
		

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

การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยี
การศีกษา
เทคโนโลยีทำ�ให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้การดำ�เนิน
ชีวิตไม่ว่าการทำ�งาน การเรียน หรือการใช้ชีวิตส่วนตัวเปลี่ยนแปลงไป สถาบันการศึกษายืนอยู่ในยุคที่ผู้เรียน
ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ การ Chat หรือการค้นหาข้อมูลต่างๆ การใช้มือถือหรือ
กล้องดิจิทัลที่มีฟังก์ชั่นต่างๆ ที่อำ�นวยความสะดวกอย่างมากมาย ดังนั้น การศึกษาจึงต้องสอนให้เด็กที่มี
เทคโนโลยีอยู่ในมือรู้จักนำ�ไปใช้เพื่อการศึกษา  ครูก็ต้องรู้จักใช้ปรับเปลี่ยนวิธีสอนจากเดิมการเรียนที่ผู้เรียน
เป็นผู้ฟังอย่างเดียว เป็นการเรียนแบบมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในฐานที่สำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงจำ�เป็นต้อง
ศึกษารูปแบบการผลิต การให้บริการที่เหมาะสม เช่น การวิจัยศึกษารูปแบบการให้บริการห้องเรียน รูปแบบ
การศึกษาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning) รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ ICT รูปแบบการ
สร้างคลังสมอง ที่ได้จากการวิจัย รูปแบบความร่วมมือระหว่างสำ�นักสื่อฯ สำ�นักคอมพิวเตอร์ และสำ�นัก
หอสมุดกลาง เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน รูปแบบการผลิตและการให้บริการในระบบเครือข่าย รูปแบบการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่าย และรูปแบบการพัฒนาองค์กรไปสู่ฐานข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจนศึกษาวิจัย
เพื่อนำ�เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยคิดสะท้อนความคิดและทำ�ให้เกิดโครงสร้างของความรู้ เป็นต้น

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาการผลิตและการให้บริการของสำ�นักสื่อฯ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

กลยุทธ์

1. ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงพัฒนา การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงสำ�รวจ
2. บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาต่อทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ต้องทำ�วิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและการให้บริการของสำ�นักสื่อฯ

แผนงาน/โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการวิจยั เชิงพัฒนารูปแบบการสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการการผลิตและการให้บริการสื่อการเรียนรู้
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจการผลิตและให้บริการสื่อการเรียนรู้
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการผลิตสื่อต้นแบบสำ�หรับโรงเรียนสาธิตฯ องครักษ์
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
สำ�หรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. โครงการจัดการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
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ตัวชี้วัด

1. มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา อย่างน้อยปี
ละ 1 เรื่อง
2. ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยทุกปี
3. มีระบบการจัดการความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้
นอกเหนือจากการผลิตสื่อการเรียนการสอน การให้บริการ สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
ยังได้ให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ การเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นที่ฝึกปฏิบัติภาคสนามของนิสิตคณะ
ต่างๆ หลังจากได้เรียนภาคทฤษฎีที่นิสิตสามารถนำ�ความรู้มาใช้ได้จริงในสถาบันการศึกษา  เพื่อให้นิสิต
มีความสามารถในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนิสิต เพื่อสร้างสรรค์งานเพื่อ
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. เพือ่ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้นิสิตเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา นิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม นิสิตสาขาการแสดง นิสิตสาขาวาทการ และนักเรียนโรงเรียน
สาธิตฯ

กลยุทธ์

1. จัดระบบการหมุนเวียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 5  คน ต่อสัปดาห์
2. สร้างระบบการฝึกอบรมและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน/โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายทำ�และลำ�ดับภาพวีดิทัศน์
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบันทึกเสียง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบกราฟิก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ์
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ตัวชี้วัด

1. มีนิสิตเข้ามาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปีละไม่น้อยกว่า 50 คน
2. มีนักเรียนเข้ามาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปีละไม่น้อยกว่า 10 คน
3. มีนกั ศึกษาจากสถานบันอื่น เข้ามาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปีละไม่น้อยกว่า 3 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
การสร้างสือ่ การเรียนการสอนทัง้ แบบ Online  และ Offline  และการนำ�ไปใช้เพือ่ สนับสนุนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ   มีความจำ�เป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายฝ่าย โดยเฉพาะสำ�นักคอม
พิวเตอร์ที่ดูแลในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงไปยังคณะ/สำ�นัก/สถาบันต่างๆ รวมทั้งระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) ให้มีการใช้งานได้อย่างสม่ำ�เสมอ
และตอบสนองความต้องการของนิสิตและอาจารย์ในทุกๆ ด้าน ในส่วนของสำ�นักสื่อฯ มีหน้าที่ในการจัดทำ�
ระบบข้อมูล เนื้อหา (CMS : Content Management System) ที่ต้องออกแบบและผลิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหา เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะสมกับการประเมิน และเหมาะสมกับผู้เรียน และ
เชือ่ มต่อเข้ากับระบบเครือข่ายทีส่ �ำ นักคอมพิวเตอร์ได้จดั เตรียมโครงสร้างพืน้ ฐานไว้ ตลอดจนการบำ�รุงรักษา
และปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ในส่วนของสำ�นักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุน
ในเรื่องของการให้บริการ   โดยสำ�นักหอสมุดกลางจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้นิสิตสามารถเข้ามาสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นการเรียนการสอน เช่น สื่อการสอน บทความวิชาการ งานวิจัย และแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ งาน
วันสมเด็จพระเทพฯ และกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนอีกด้วย นอกจากนี้ สำ�นักหอสมุดกลาง
ยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการยืม - คืน ข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลวิชาการอีกด้วย ดังนั้น ยุทธศาสตร์นี้จะเป็น
ความร่วมมือกันภายใต้การใช้งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานที่มีลักษณะภาระงานใกล้เคียงกันใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
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1. จัดประชุมเชิงวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2. จัดโครงการวิชาการร่วมกับสำ�นักคอมพิวเตอร์และสำ�นักหอสมุดกลาง ตลอดจน
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
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แผนงาน/โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวชี้วัด

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

1. มีโครงการร่วมกันอย่างน้อย 3 โครงการต่อปี
2. บุคลากรสำ�นักสื่อฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
การบริการถือเป็นภารกิจหลัก  เป็นประตูความรู้สึกของผู้ขอใช้บริการที่มีต่อสำ�นักสื่อฯ การให้บริการ
ของสำ�นักสื่อฯ ที่ผ่านมาเน้นการให้บริการตามความต้องการ อำ�นวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจ
แต่เมื่อต้องหารายได้เลี้ยงตนเองแนวคิดการให้บริการจึงต้องเปลี่ยนแปลงจากการให้บริการตามความ
ต้องการเป็นการเสนองานบริการเชิงรุก  ดังนั้น ยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ จึงเป็นทั้ง
เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำ�งาน การประชาสัมพันธ์ การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
และสร้างเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์

ปรับยุทธวิธีการให้บริการเป็นการให้บริการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กร
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตและการให้บริการ
พัฒนาจิตสำ�นึกที่ดีต่อการให้บริการ
สร้างระบบการเงิน บัญชี และพัสดุให้เข้มแข็ง
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพทั้งเชิงวิชาการ
และเชิงปริมาณ

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

แผนงาน/โครงการ

1. แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผลิตและการใช้บริการทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. แผนการปรับภาพลักษณ์ของสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและทันสมัย
3. โครงการจัดอบรม สัมมนา การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษาแก่
บุคลากร
4. โครงการอบรมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกการให้บริการที่ดี เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรใหม่
5. แผนการนำ�ระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน
ตอบสนองความต้องการของผู้ขอใช้บริการ
6. โครงการประกันคุณภาพการผลิตและการให้บริการ
7. โครงการจัดทำ� 5ส

ตัวชี้วัด

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
สำ�นักสือ่ ฯ เป็นหน่วยงานทีม่ จี ดุ เด่น คือ เป็นศูนย์กลางการผลิตและให้บริการด้านสือ่ การเรียนการสอน
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในมหาวิทยาลัย
ประกอบกับสำ�นักสื่อฯ มีอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความพร้อมและความสามารถในการผลิต แม้จะมีจำ�นวน
น้อยแต่ก็สามารถชดเชยได้ด้วยกำ�ลังแรงงานและกำ�ลังความคิดทั้งนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนั้น
จึงกำ�หนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 2 ส่วน
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1. ยุทธศาสตร์การหารายได้จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

		

2. ยุทธศาสตร์การหารายได้จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย		

1.1 การให้บริการผลิตสื่อประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ และการให้บริการเช่าอุปกรณ์
สถานที่ การให้บริการถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ บันทึกเสียง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของคณะ/
สำ�นัก/สถาบัน/ วิทยาลัย/โรงเรียนสาธิต และหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
			 1.2 การผลิตสื่อเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการทำ�วิจัยของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต
ของคณะต่างๆ
1.3 การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะ/
สำ�นัก/สถาบัน/วิทยาลัย/โรงเรียนสาธิต และหน่วยงานอื่นๆ

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการหารายได้จากบุคคลทั่วไป และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างมากมาย
2.1 การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 การฝึกอบรมการใช้สอ่ื การสอนประเภทต่างๆ ให้กบั โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.3 การสร้างสือ่ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือประกอบการทำ�วิจยั เพือ่ ขอตำ�แหน่งวิชาการให้กบั ครู
2.4 การสร้างสื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำ�วิจัยของนิสิต นักศึกษา
2.5 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทั้ง Online และ Offline ให้กับสถาบัน
ต่างๆ

เป้าประสงค์

1. เพื่อนำ�เงินรายได้มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน  ให้มีการผลิตและการให้บริการที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้มีการนำ�อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีราคาแพงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มทุน
3. เพื่อลดการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์สำ�นักสื่อฯ ให้มีหลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายระดับต่างๆ ในเชิงรุก
2. ปรับปรุงค่าบริการให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท และไม่เน้นเก็บค่าบริการภายใน
มหาวิทยาลัย
3. สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
4. พัฒนาศูนย์การพิมพ์ มศว ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
5. สร้างผลงานให้มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
6. สร้างทีมงานให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ
7. จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบถ้วน พร้อมดำ�เนินการผลิตหรือให้บริการได้ทันที
8. จัดทำ�แผนการหารายได้จากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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แผนงาน/โครงการ

1. โครงการจัดตั้งห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับคณะ สถาบัน สำ�นัก และหน่วยงานเอกชน
3. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริการสิ่งพิมพ์แก่ คณะ  สถาบัน สำ�นัก และกิจกรรม
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการเรียนการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์
4. โครงการให้เช่าสตูดิโอ  ห้องบันทึกเสียง เครื่องเสียง  และอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว
5. โครงการจัดทำ�วีดิทัศน์สรุปผลงานของศูนย์บริการวิชาการ
6. โครงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
7. โครงการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัย
8. โครงการผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�มหาวิทยาลัย
9. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ต้นแบบวิชาศึกษาทั่วไป
10. โครงการผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมมหาวิทยาลัย
11. โครงการถ่ายภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
12. โครงการจัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้
13. โครงการจำ�หน่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
14. โครงการบริการสำ�เนาวีดิทัศน์การเรียนการสอนทางไกลในรายวิชาต่างๆ
15. โครงการบริการสำ�เนาวีดิทัศน์รายวิชาโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
16. โครงการบริการบันทึกเสียงเพื่อการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ

ตัวชี้วัด
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1. สำ�นักสื่อฯ มีรายได้จากการผลิตและการให้บริการ ทั้งที่เป็นเงินสดและยอดหน่วยงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในระยะ 5 ปีแรก และร้อยละ 2 ในอีก 10 ปีต่อไป
2. มีจำ�นวนผู้ขอใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
3. หน่วยงานที่ขอใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับดี
4. มีอัตราค่าผลิตและการให้บริการอย่างชัดเจน

CEMT ANNUAL REPORT 2010

คณะผู้จัดทำ�

คณะกรรมการดำ�เนินการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2553
บรรณาธิการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง)

กองบรรณาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร (อาจารย์นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์)
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย (อาจารย์นฤมล  ศิระวงษ์)
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ (นายจารุวัส  หนูทอง)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร (นายเมธี  คชาไพร)
นายธนิสร  ศิริรธัญญู
นายสัญญา  จงจิตร
นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์
นางสาวมานิตา  สุขก้อน
นางสาวสุกัญญา  หงษาครประเสริฐ
นางสาวศิริพัตร์  ตันเสถียร
นางสาวกัญญ์พิชญา  ตั้งสกุลเดิม
นางสาวธัญณิชา  กิระวัฒนคุณ

ออกแบบปก/รูปเล่ม/กราฟิก/ภาพประกอบ
1. นายธนิสร  ศิริรธัญญู
2. นางสาวมานิตา  สุขก้อน
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