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สารจากผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตคนเข้าสู่สังคม โดยมี
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
และการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาได้รับมอบภารกิจในการผลิตและให้บริการสื่อการเรียนการสอน
การผลิตสื่อและบริการ
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลทาง
วิชาการและฐานข้อมูลเชิงประวัตศิ าสตร์ พัฒนาหน่วยงานโดยใช้กระบวนการวิจยั เป็นสถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ าน
ให้กับนักเรียนและนิสิต หารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกันเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
บัดนี้ การดำ�เนินงานในภารกิจต่างๆ ในปี 2554 ได้เสร็จสิน้ แล้ว สำ�นักสือ่ ฯ จึงขอรายงานผล
การปฏิบตั งิ านพร้อมทั้งได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�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
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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 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยจึงได้ดำ�เนินการแบ่ง
ส่วนงานให้สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกำ�กับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2543 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยส่วนงานในกำ�กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 
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
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
และแผนยุทธศาสตร์
ปรัชญา

เทคโนโลยีนำ�การศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานงานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล

พันธกิจ

1.  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา
2.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม
3.  สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4.  สร้างสรรค์งานผลิตและให้บริการสื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
5.  สร้างแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.  พัฒนาระบบการผลิตและบริการให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

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

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ยุทธศาสตร์สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

2
3
4
5
6

การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้
การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

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�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายจารุวัส หนูทอง
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการ

นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
หัวหน้างานบริการสื่อ
กรรมการ

อาจารย์วรรณวรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

นายชณรรษ หาญอาษา
นายสุเมธ กลิ่นหอม
นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
หัวหน้างานบันทึกเสียง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายเมธี คชาไพร
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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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

อาจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร

นายเมธี คชาไพร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำ�นักสื่อฯ
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บุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

นายเมธี คชาไพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ)
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นางอภิรดี สุขีเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำ�นาญการ)

นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญ์พิชญา ตั้งสกุลเดิม
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอรัญญา เข็มทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
และบริการโสตทัศนูปกรณ์
(ประสานมิตร - องครักษ์)

นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานบริการสื่อ
นายเมธี คชาไพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติการ)

นายไพรัตน์ ดีเทียนอินทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ประจำ�องครักษ์)

นางจุไรรัตน์ ดีเทียนอินทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ประจำ�องครักษ์)

นายณัฐนัย ศรีโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีภูวดล ขำ�ปาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายพนิตย์ ทองดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายเด่นชัย ทองรัสมี
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
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ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

นายชณรรษ หาญอาษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานบันทึกเสียง

นายชัยพร สุวรรณประสพ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุเมธ กลิ่นหอม
นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสัญญา จงจิตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธนิสร ศิริรธัญญู
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวมานิตา สุขก้อน
นักวิชาการช่างศิลป์

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงาน)

นายกริช มะกล่ำ�เทศ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายชูศักดิ์ สุขสำ�ราญ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายประยงค์ วินิจวงษ์
พนักงานบริการทั่วไป
(ลูกจ้างโครงการบริการวิชาการต่อเนื่อง)
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สถานที่ตั้งและข้อมูลอาคารสถานที่
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5407, 5404-8, 5411, 5414, 5445, 5448 โทรสาร 0-2260-3935
อีเมล์ cemt@swu.ac.th
ตารางที่ 1 ข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมและห้องทำ�งาน
(ประสานมิตร)

ประเภทห้อง

สถานที่ตั้ง

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

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

14
14
14
14

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

1
1
1
1

2. ห้องปฏิบัติการ
2.1
2.2
2.3
2.4

ห้องสตูดิโอ (ใหญ่)
ห้องบันทึกเสียง
ห้องตัดต่อวีดิทัศน์
ห้องผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. ห้องประชุมและห้องทำ�งาน
3.1 ห้องประชุมและฝึกอบรม (14-404)
3.2 ห้องสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
3.3 ห้องงานบริการสื่อ (14-203)

อาคาร 14 ชั้น 4
อาคาร 14 ชั้น 1
อาคาร 14 ชัน้ 2

ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด

226
237
237
240
240
240
240

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 1110-3 โทรสาร 0-2260-3935  อีเมล์  cemt@swu.ac.th
ตารางที่ 2 ข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมและห้องทำ�งาน (องครักษ์)
				

ประเภทห้อง

สถานที่ตั้ง

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา องครักษ์
1. ห้องเรียน
1.1 ห้อง ศร 201
1.2 ห้อง ศร 203
1.3 ห้อง ศร 204

อาคารเรียนรวม ชั้น 2
อาคารเรียนรวม ชัน้ 2
อาคารเรียนรวม ชัน้ 2

2. ห้องทำ�งาน
2.1 ห้องบริการสื่อ (ศร 205)

อาคารเรียนรวม ชั้น 2
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ผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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การดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ด�ำ เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผล
การดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ด้านการเรียนการสอน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานให้ผลิตและบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ไม่มีนิสิต แต่สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินงานส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกทักษะปฏิบัติ โดยมี
นิสิต นักศึกษาและนักเรียน ฝึกงาน/ฝึกทักษะ และมีนิสิต นักศึกษา  องค์กร และหน่วยงานภายนอก
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำ�นักสื่อฯ ดังนี้
1) ฝึกงาน/ฝึกทักษะ
ที่

หน่วยงาน

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(ฝ่ายมัธยม)

กิจกรรม

รายละเอียด

จำ�นวน

ฝึกงาน

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5/3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การออกแบบกราฟิก
การซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และงาน
ด้านระบบเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม
ถึง 29 เมษายน 2554

5 คน

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ที่

หน่วยงาน

กิจกรรม

2. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์

ฝึกงาน

3. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ฝึกทักษะปฏิบัติ

4. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ฝึกทักษะปฏิบัติ

5. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ฝึกงาน

รายละเอียด
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จำ�นวน

นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิชาเอก
6 คน
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ฝึกงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน ถึง  5 มิถุนายน 2554
นิสิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
47 คน
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ ที่เรียนในรายวิชา การจัดระบบงาน
วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ET320) ฝึก
ทักษะปฏิบัติ หัวข้อ การผลิตรายการวิทยุเพื่อ
การศึกษา 
นิสิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
47 คน
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ ที่เรียนในรายวิชาการจัดระบบบริการ
สื่อและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (ET321)  
ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การจัดระบบโสตทัศนูปกรณ์
นิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยี
17 คน
สื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึกงานด้าน
คอมพิวเตอร์ การผลิตและการให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 - 31
สิงหาคม 2554

ภาพ : นักเรียน นิสิตฝึกทักษะปฏิบัติ
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2) ศึกษาดูงาน
ที่

วันที่

หน่วยงาน

กิจกรรม

จำ�นวน

1.

22 กุมภาพันธ์ 2554

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เอก
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง ศึกษา ดูงานสำ�นัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อ
ประกอบการศึกษากระบวนวิชา 
ET611 (การจัดการระบบเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา)
ศึกษาดูงานสำ�นักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อประกอบการศึกษา
รายวิชาศูนย์สื่อการศึกษา

2 คน

2.

22 มิถุนายน 2554

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพ : นักศึกษา ม. รามคำ�แหง ศึกษาดูงานสำ�นักสื่อฯ

7 คน

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาพ : นักศึกษา ม.ศิลปากร ศึกษาดูงานสำ�นักสื่อฯ
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ด้านการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ด�ำ เนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการวิจัย โดยได้กำ�หนดแผนงานด้านการวิจัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งสำ�นักสื่อฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ไว้สำ�หรับเป็น
เงินอุดหนุนการทำ�วิจัยของบุคลากร เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับอนุมัติงบ
ประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ของสำ�นักสื่อฯ จำ�นวน 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อนักวิจัย

บทบาท

1. ความคาดหวังและการ
รับรู้ของคณาจารย์ที่มี
ต่อบทบาทและภารกิจ
ของสำ�นักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์
อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิระวงษ์
อาจารย์ ดร.รัฐพล  ประดับเวทย์
อาจารย์ ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ
อาจารย์ ดร.กนกพร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
อาจารย์ธนกร  ขันทเขตต์

หน.โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

สัดส่วน
ที่ทำ� ทุนวิจัย
วิจัย
60%
8%
8%
8%
8%
8%

36,000 บาท

นอกจากนี้ สำ�นักสื่อฯ ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมระบบและกลไกด้านการวิจัย ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลงานวิจัยในงานสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา” วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 16 ราย
วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมปฏิบัติการ คือ อาจารย์ ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์ รักษาราชการแทนหัวหน้า
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีการฝึกอบรมเป็นการบรรยายและอภิปราย
เนื้อหา  ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วิจารณ์และเสนอแนะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ภาพ : บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลงานวิจัยในงานสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา”

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

27

2) กิจกรรม การสนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุม หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย จำ�นวน 2 ครั้ง คือ
-   โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายรักษ์งานวิจัย เรื่อง “การบริหารงาน
วิจัยและงานทรัพย์สินทางปัญญา” เมื่อวันที่ 26 - 28 มกราคม 2554
-  นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที        
ครั้งที่ 9 หลักสูตรระบบบริหารทุนวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553

ด้านการบริการวิชาการ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ โดยให้บริการและผลิตสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมวิชาการต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อฯ มีผลการดำ�เนินงานด้านการ
บริการวิชาการ ดังนี้
1) โครงการบริการวิชาการ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1. โครงการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และ
ปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2552
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลงานวิจัยในงาน
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา”
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตวีดิทัศน์ขั้นสูง

ระยะเวลาดำ�เนินการ
ตุลาคม 2553 ถึง
มีนาคม 2554
20 พฤษภาคม 2554
30 - 31 สิงหาคม 2554

2) การให้บริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิชาการและคลังข้อมูลต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
		 สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษาได้ด�ำ เนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์
พร้อมบันทึกจากทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์เผยแพร่บน
เว็บไซต์วีดิทัศน์ตามประสงค์ (http://vod.swu.ac.th) และจัดทำ�คลังข้อมูลทางวิชาการและคลังข้อมูล
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand)  มีสถิติ
การใช้งานเว็บวีดิทัศน์ตามประสงค์ (จำ�นวนการเข้าชม) ทั้งสิ้น 45,517 การเข้าชม/ใช้งาน และมีสื่อที่
เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ ดังนี้
1. คลังข้อมูลทางวิชาการ ได้ดำ�เนินการผลิตบทเรียนการสอนทางไกลบนเครือข่ายและผลิต
ดีวดี บี ทเรียนการสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ จากทุกรายวิชาทีม่ กี ารสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ จำ�นวน 4 รายวิชา
54 เรื่อง
2. คลังข้อมูลวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (SWU Videos) ได้ดำ�เนินการผลิตสื่อ
และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 24 กิจกรรม
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ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  มีผลการดำ�เนินงานด้านการทำ�นุ
บำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้
1. โครงการผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ประจำ�ปีพุทธศักราช 2553
สำ�นักสื่อฯ ได้จัดโครงการผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำ�ปีพุทธศักราช 2553 โดยจัดทำ�วีดิทัศน์และภาพนิ่ง และส่งไปยังสำ�นักหอ
สมุดกลาง สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (หอจดหมายเหตุ) รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำ�นักสื่อฯ
(http://cemt.swu.ac.th) นอกจากนี้ผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ยังได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ตำ�บล
สวนพริก อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และร่วมทำ�บุญในการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานเพื่อทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา 

ภาพ : บรรยากาศพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปีพุทธศักราช 2553

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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2. กิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม
2.1 งาน “มศว สืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำ�ปี 2554

ภาพ : บุคลากรสำ�นักสื่อฯ เข้าร่วมกิจกรรมงาน “มศว สืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำ�ปี 2554
ณ มศว องครักษ์ โดยได้ร่วมรดน้ำ�ดำ�หัวขอพรพระและผู้ใหญ่ รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

2.2 เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

ภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยอนุโมทนาบุญบูชา “กัณฑ์หิมพานต์”
และเข้าร่วมกิจกรรมการฟังเทศน์มหาชาติ ณ หอประชุมใหญ่
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2.3 กิจกรรมทำ�บุญไหว้พระ

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง และบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ร่วมกิจกรรมทำ�บุญไหว้พระ
ณ วัดห้วยมงคล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554)
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รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์สำ�นักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ของสำ�นักสื่อฯ โดยมีการดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการผลิตและให้บริการเพื่อหารายได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สำ�นักสื่อฯ   มีผลการดำ�เนินงานคิดเป็นร้อยละความสำ�เร็จตามตัวชี้วัดและการดำ�เนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

�เนินงานตามแผนงาน/
ผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั ผลการดำ
โครงการ/กิจกรรม
จำ�นวนตัว
ชี้วัด

บรรลุ

ไม่บรรลุ

จำ�นวน
โครงการ/
กิจกรรม

ดำ�เนินการ

ไม่ได้
ดำ�เนินการ

7

6

1

34

24

10

4

2

2

5

3

2

7

6

1

6

5

1

เครือข่ายความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา

7

5

2

14

6

8

ยุทธศาสตร์ที่ 5 หารายได้
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

2

1

1

27

15

12

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
รวม

6

2

4

8

6

2

33

22

11

94

59
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิต
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์

ความรู้และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาสำ�นัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง

ร้อยละความสำ�เร็จ
ของการดำ�เนินงาน

ร้อยละ 66.67

ร้อยละ 62.77
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ผลงานเด่นในรอบปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินงานสนับสนุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการเพื่อหา
รายได้จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อฯ
มีผลงานการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ
ประจำ�ปีการศึกษา 2552
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง ระบบเสียง
ระบบภาพ และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ
ประจำ�ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ภาพ : บรรยากาศการปฏิบัติงานของบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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2. โครงการบริการวิชาการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2552
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดโครงการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2552 วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยจำ�หน่ายในราคาชุดละ 300 บาท ซึ่งมีผู้สั่งจองวีดิทัศน์
ทั้งสิ้น จำ�นวน 349 ชุด รวมเป็นรายรับจำ�นวนทั้งสิ้น 104,700 บาท  

ภาพ : บรรยากาศการจำ�หน่ายวีดิทัศน์ที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2552
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3. งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24
สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกภาพวีดทิ ศั น์ ภาพนิง่ ติดตัง้ และเผยแพร่
ภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกเสียง ควบคุมดูแลระบบภาพและเสียง ตลอดจนให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24 ประจำ�ปีพุทธศักราช 2554 เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ภาพ : การบันทึกภาพนิ่ง/วีดิทัศน์/ระบบเสียง โดยสำ�นักสื่อฯ ในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

35

4. งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ครั้งที่ 26
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และให้บริการโสต
ทัศนูปกรณ์ ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ตำ�บลสวนพริก อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และสำ�นักสื่อฯ ได้จัดโครงการผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำ�ปีพุทธศักราช 2553 โดยจัดทำ�วีดิทัศน์และภาพนิ่ง และส่งไปยัง
สำ�นักหอสมุดกลาง สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (หอจดหมายเหตุ) รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำ�นักสื่อฯ
(http://cemt.swu.ac.th) นอกจากนี้ผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ยังได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน และร่วมทำ�บุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา

ภาพ : พิธีถวายผ้าพระกฐินฯ บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ โดยสำ�นักสื่อฯ
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5. การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
ประจำ�ปีการศึกษา 2555
สำ�นักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกภาพวีดทิ ศั น์และภาพนิง่ ในการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำ�ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2554 ณ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร Challenger และศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ภาพ : การดำ�เนินงานสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง)

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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6. งานวันไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2554
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง เครื่องเสียง และ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  ในงานวันไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา  2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ
อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ภาพ : การดำ�เนินงานวันไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2554

7. การให้บริการสตูดิโอและอุปกรณ์เพื่อทำ�การถ่ายภาพยนตร์
บริษัท ไลบรารี่ มอนสเตอร์ จำ�กัด ได้ใช้บริการสตูดิโอและอุปกรณ์เพื่อทำ�การถ่ายภาพยนตร์
เรื่อง “การิน”  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ณ สตูดิโอสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

ภาพ : บรรยากาศการใช้สตูดิโอสำ�นักสื่อฯ
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8. การผลิตสื่อ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน และสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
8.1 ผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์ประกอบการสอนในทุกรายวิชาทีม่ กี ารสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ และส่งไปยัง
สำ�นักหอสมุดกลาง เพื่อเผยแพร่/ให้บริการแก่นิสิต จำ�นวน 4 รายวิชา  ผลิตบทเรียน จำ�นวน 54 เรื่อง
ประกอบด้วย
1) วิชา BI102 (ชีววิทยา 2 : BIOLOGY II) ภาคการศึกษาที่ 2/2553 จำ�นวน 14 เรือ่ ง
2) วิชา  SWU251 (มนุษย์กับสังคม : MAN AND SOCIETY)   ภาคการศึกษาที่
2/2553 จำ�นวน 12 เรื่อง
3) วิชา BI101 (ชีววิทยา 1 : BIOLOGY I) ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จำ�นวน 15 เรื่อง
4) วิชา PY100 (ฟิสิกส์ทั่วไป : GENERAL PHYSICS) ภาคการศึกษาที่ 1/2554
จำ�นวน 13 เรื่อง
8.2 ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำ�นวน
30 เรื่อง ประกอบด้วย
1) สื่อเสียงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด “Project Play & Learn Book”  
สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2, 4 และ 5 จำ�นวน 24 เรื่อง
2) สือ่ วีดทิ ศั น์ ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด “Project Play & Learn Book”
สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 3 จำ�นวน 6 เรื่อง
8.3 ผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมประจำ�ปีของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งวีดิทัศน์กิจกรรมอื่นๆ
ของ
มหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้ตามแผน และเผยแพร่ผ่านระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ รวมทั้งสิ้น
จำ�นวน 24 กิจกรรม ดังนี้
1) หมวดผลงานสำ�นักสื่อฯ จำ�นวน 6  เรื่อง
2) หมวดกิจกรรมของ มศว  (18 กิจกรรม)  จำ�นวน 24 เรื่อง

ภาพ : ประมวลภาพสื่อการเรียนการสอน และสื่อที่สำ�นักสื่อฯ ผลิต
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9. การให้บริการโรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา (หอดนตรีและศิลปะการแสดง)
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ให้บริการควบคุมระบบแสง สี เสียง และดูแลการใช้
เครือ่ งมือ อุปกรณ์สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชัน้ 4 (หอดนตรีและศิลปะการแสดง)
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ภาพ : ประมวลภาพการให้บริการโรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา

10. งานวันเด็ก
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ดำ�เนินการบันทึกภาพวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง พิมพ์ภาพ บริการเครื่อง
เสียงและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ในงานวันเด็กสีขาว เพื่อโลกสีเขียว เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ณ
บริเวณลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานวันเด็ก

40

CEMT ANNUAL REPORT 2011

11. การจัดทำ�คลังข้อมูลเชิงวิชาการและประวัติศาสตร์
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ จำ�นวนมาก และรวบ
รวมวีดิทัศน์ ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตขึ้น เพื่อจัดทำ�เป็นคลังข้อมูลทางวิชาการและ
คลังข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป      
โดยสามารถเข้าค้นคว้าข้อมูลได้ที่ http://vod.swu.ac.th และจากการจัดเก็บสถิติการเข้าสืบค้นข้อมูล
ทางวิชาการในฐานข้อมูลระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand) ของสำ�นักสื่อฯ (ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554) มีจำ�นวนการสืบค้นข้อมูลทั้งสิ้น 45,517 ครั้ง

กราฟ : แสดงจำ�นวนการสืบค้นข้อมูลระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand)

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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12. ผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�มหาวิทยาลัย
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย

ให้สำ�นักสื่อฯ

ดำ�เนินการปรับปรุงวีดิทัศน์แนะนำ�

ภาพ : วีดิทัศน์แนะนำ�มหาวิทยาลัย

13. ผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขอใช้บริการสำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการจัดทำ�วีดิทัศน์แนะนำ�คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

ภาพ : วีดิทัศน์แนะนำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์
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14. งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปี 2554
สำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการเครื่องเสียง จัดทำ� PowerPoint ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ บันทึก
วีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และพิมพ์ภาพที่ระลึก ในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปีพุทธ
ศักราช 2554 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการ
ศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปี 2554
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15. โครงการความร่วมมือ : โครงการประชุมวิชาการ มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงานโครงการประชุมวิชาการ :
มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2554 ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยดำ�เนินการถ่ายทอดสดการบรรยายวิชาการผ่านเว็บ
(Web Cast) ผ่านระบบ Video Conference และระบบโทรทัศน์วงจรปิด ควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ณ ห้องบรรยายวิชาการ บันทึกวีดิทัศน์และภาพนิ่งภายในงาน รวมถึงร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานโครงการประชุมวิชาการ มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3
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การดำ�เนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) จำ�นวน 3 โครงการ โดยมีผล
การดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1.7 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ
1) รหัสโครงการ : SAP13 โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน        
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำ�นักสื่อฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
		 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิชาการและคลังข้อมูลต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
2. การผลิตบทเรียนวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand)
3. การผลิตบทเรียน Online
4. การผลิตบทเรียนมัลติมีเดีย
5. โครงการจัดทำ�สตูดิโอถ่ายทำ�เทคนิคพิเศษ Blue Screen Green Screen สำ�หรับงาน
ผลิตรายการโทรทัศน์
6. โครงการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์และการบริการสื่อการสอนอาคารเรียนรวม (Learning
Tower)
		 ผลการดำ�เนินงาน
สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน และดำ�เนินการสนับสนุนการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านเครือข่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�คลังข้อมูลทาง
วิชาการและคลังข้อมูลประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on
Demand) มีสถิตกิ ารใช้งานเว็บวีดทิ ศั น์ตามประสงค์ (จำ�นวนการเข้าชม) ทัง้ สิน้ 45,517 การเข้าชม/ใช้งาน
และมีสื่อที่เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ ดังนี้
1. คลังข้อมูลทางวิชาการ ได้ดำ�เนินการผลิตบทเรียนการสอนทางไกลบนเครือข่ายและผลิต
ดีวดี บี ทเรียนการสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ จากทุกรายวิชาทีม่ กี ารสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ จำ�นวน 4 รายวิชา
54 เรื่อง
2. คลังข้อมูลวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (SWU Videos) ได้ดำ�เนินการผลิตสื่อ
และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 24 กิจกรรม
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3. จัดทำ�วีดิทัศน์บทเรียนทางวิชาการในรูปแบบ DVD จำ�นวนทั้งสิ้น 54 เรื่อง และได้มอบให้
กับสำ�นักหอสมุดกลางเพื่อให้บริการแก่นิสิต
2) รหัสแผนงาน : RAP115 แผนงานพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ
		 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำ�นักสื่อฯ
-   ยังไม่มียุทธศาสตร์รองรับ
เป้าประสงค์ท่ี 1.10 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มีชื่อเสียงระดับสากล
1) รหัสโครงการ : SAP20 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
		 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำ�นักสื่อฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
		 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้งระบบเทคโนโลยีการศึกษาผ่านดาวเทียม
		 ผลการดำ�เนินงาน
สำ�นักสื่อฯ ได้เสนอโครงการจัดตั้งระบบเทคโนโลยีการศึกษาผ่านระบบดาวเทียม แต่โครงการ
ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ปัญหา/อุปสรรคการดำ�เนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดทำ�สื่อการสอน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตยังไม่เพียงพอ
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
4. อาจารย์ผู้สอนยังไม่ให้ความสำ�คัญในการร่วมกันผลิตสื่อเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1. เปิดโอกาสให้มกี ารนำ�เสนอปัญหาต่างๆ ร่วมกันกำ�หนดแนวทางการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นรูปธรรม
2. การจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี ควรจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
3. สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการกำ�หนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับแผนงานพัฒนาระบบ
สื่อสารประชาสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
4. ควรมีการจัดประชุมเพื่อร่วมพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
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การพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินการจัดระบบการจัดการ
ความรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้พัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและสัมมนา จำ�นวน 4 ครั้ง
2. การส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2.1 สนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา  ประชุม เพื่อพัฒนา
ตนเองทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวน 22 ครั้ง
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรไปเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการหรือวิชาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวน 38 ครั้ง
2.3 กิจกรรม “พี่สอนน้อง” จำ�นวน 3 ครั้ง
3. ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จำ�นวน 2 ราย

ภาพ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ภาพ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตวีดิทัศน์ขั้นสูง เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554

ภาพ : กิจกรรมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ “ชุดผลิตสื่อการเรียนรู้ระบบดิจิทัลความคมชัดสูง” เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2554
และวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2554 โดยสำ�นักสื่อฯ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท เอส.ที.คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
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ภาพ : กิจกรรมอบรมเพิ่มเติมสำ�หรับบุคลากรฝ่ายผลิตสื่อฯ และฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายฯ ณ หอดนตรีและ
ศิลปะการแสดง เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากบริษัท สตรองบราเดอร์ส 1961 จำ�กัด

ภาพ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลงานวิจัยในงานสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา”
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ภาพ : ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำ�นักสื่อฯ และนักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจัดโดยกองคลัง มศว
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รายงานการบริหาร
ตามหมวดเงินงบประมาณ

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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การบริหารเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณ 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 สำ�นักสื่อฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณและมีการบริหารด้านงบประมาณ ดังนี้
ตาราง : แสดงจำ�นวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง

รวม

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่ได้จัดสรร
การเบิกจ่าย
245,100.00
120,000.00
-

365,100

244,996.68
114,704.00
-

359,700.68

เหลือจ่าย
133.32
5,296.00
-

5,429.32

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ตาราง : แสดงจำ�นวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง

รวม

งบประมาณที่ได้
จัดสรร

งบประมาณเงินรายได้
กันไว้เบิก
การเบิกจ่าย
เหลื่อมปี

เหลือจ่าย

1,029,000.00
1,829,082.97
191,257.03
396,500.00
234,160.00
200,000.00

777,124.86
1,837,166.90
189,849.03
144,717.00
175,199.25
-

7,200.00
-

251,875.14
(8,083.93)
1,408.00
251,783.00
58,960.75
200,000.00

3,880,000.00

3,124,057.04

7,200.00

755,942.93

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได้ จำ�นวน 7,200 บาท เป็นงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีของ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำ�วิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สรุปยอดรายได้ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการผลิตสื่อประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ และ
การให้บริการเช่าอุปกรณ์ สถานที่ การให้บริการถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ บันทึกเสียง ทั้งการสนับสนุน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อหารายได้สำ�หรับพัฒนาหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อฯ มีรายได้จากการให้
บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 17,086,497.00 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาทถ้วน)
ตาราง : แสดงจำ�นวนรายได้จากการให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน

ยอดเงินสด

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวม

รายได้ (บาท)
ยอดหน่วยงาน

ยอดตัวเลข

337,666.00
15,709.00

636,750.00
23,257.00

16,073,115.00
-

353,375.00

660,007.00

16,073,115.00

รวมยอดรายได้ทั้งสิ้นจำ�นวน 17,086,497.00 บาท
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำ�นักสื่อฯ มีรายได้ทั้งสิ้น จำ�นวน 14,238,613 บาท ดังนั้น
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำ�นวน
2,847,884 บาท คิดเป็นร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) คือ ร้อยละ 20

กราฟ : แสดงการเปรียบเทียบรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมายเหตุ :
1) ยอดหน่วยงาน คือ ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยการตัดโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้
2) ยอดตัวเลข คือ ค่าบริการที่สำ�นักสื่อฯ ให้บริการแก่หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเป็นเพียง
การแจ้งยอดค่าบริการไม่เรียกเก็บจริง ซึ่งการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นงานพิธีการ/กิจกรรมสำ�คัญๆ ของ
มศว ซึง่ ไม่มงี บประมาณกลาง สำ�นักสือ่ ฯ ต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งยอดตัวเลขไปทีร่ องอธิการบดีฝา่ ยบริหาร
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี
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การประกันคุณภาพ
การศึกษา

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2553
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินการและพัฒนาการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มมากขึ้นเป็นลำ�ดับ โดยมีการปรับปรุงการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ทั้งนี้
สำ�นักสื่อฯ กำ�หนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 ถึง 31
พฤษภาคม 2554) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 14-404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โดยมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำ�นวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต
รองศาสตราจารย์พิศมัย  จารุจิตติพันธ์
อาจารย์อรรณพ โพธิสุข
นางสาวอัมพวัลย์  วิศวธีรานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา  2553 สำ�นักสื่อฯ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 องค์ประกอบ
จำ�นวน 16 ตัวบ่งชี้ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.20 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลการประเมิน
ตามองค์ประกอบเป็น ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ตาราง : แสดงผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ

จำ�นวนตัวบ่งชี้
คะแนน
ผล
I
P O การประเมิน การประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดำ�เนินการ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน
องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและ  
               ของหน่วยงาน

1
1
1
5
1
1
1

1
3

1

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

5.00

คุณภาพดีมาก

3.50
5.00
4.50
4.00
4.00
2.00

คุณภาพพอใช้
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
ต้องปรับปรุง

5.00

คุณภาพดีมาก

4.20

คุณภาพดี

หมายเหตุ : องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน เป็นเพียงการ
รายงานผลไม่นำ�คะแนนมาคิดเป็นผลประเมิน
ตาราง : แสดงผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสถาบัน
เป้า
ผลการ
หมาย ดำ�เนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำ�เนินการ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

คะแนน
การประเมิน

4

8

5.00

5

6

5.00

80

71.00

2.00

3

5

5.00

3

7

5.00

3
4

5
6

5.00
4.00

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้
บริการ
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

องค์ประกอบที่ 3 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 ระบบและกลไกการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
4.1 ภาวะผู้นำ�ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน
4.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
4.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4.5 ระบบบริหารความเสีย่ ง
4.6 ระดับความสำ�เร็จในการลดระยะเวลาและหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ
4.7 ระดับความสำ�เร็จในการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน

เป้า
หมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

คะแนน
การประเมิน

6

7

5.00

5

6

4.00

7

8

4.00

3

2

2.00

3
6
6

5
6
6

5.00
5.00
4.00

องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 7  วิจัยสถาบัน
7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสถาบัน

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
8.2 ระบบการให้บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์

5

5

5.00

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำ�ปีการศึกษา 2553

ภาพ :
			
			
			

รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต รองศาสตราจารย์พิศมัย จารุจิตติพันธ์ อาจารย์อรรณพ โพธิสุข
นางสาวอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และผลการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2553 ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ภาพ :
			
			

รองศาสตราจารย์พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้งผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้า
ร่วมฟังผลการประเมินฯ

ภาพ :
			
			
			

ผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2553 รวมถึงทำ�การประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง 		
(Self-Assessment Report : SAR) ประจำ�ปีการศึกษา 2553 ของสำ�นักสื่อฯ ตามผลการดำ�เนินงานตามองค์
ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้
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การปฏิบัติราชการตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินการตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) จำ�นวน 3 ตัวชี้วัด โดยผลการดำ�เนินการคำ�นวณจากผลคะแนนตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ.) บนระบบ CHE QA ONLINE   ไปเป็นผลคะแนนการประเมิน
ก.พ.ร. ซึ่งมีผลการดำ�เนินการ คะแนนที่ได้ 4.6000 โดยมีผลการดำ�เนินการจำ�แนกรายตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด

ความ
สอดคล้องตัว
บ่งชี้ประกันฯ

น้ำ�หนัก

คะแนน

คะแนนถ่วง
น้ำ�หนัก

ตัวบ่งชี้ 6.1

2.5

4.00

10.00

ตัวบ่งชี้ 4.4

5

5.00

25.00

ตัวบ่งชี้ 4.2 และ
ตัวบ่งชี้ 4.3

5

4.50

22.50

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
6

ระดับความสำ�เร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
11
12

ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
ระดับความสำ�เร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา

รวมคะแนนถ่วงน้ำ�หนัก
รวมค่าน้ำ�หนัก
คะแนนที่ได้

57.50
12.50
4.6000

หมายเหตุ :
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

4.2
4.3
4.4
6.1

การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
ระบบการพัฒนาบุคลากร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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การประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินโครงการประหยัดพลังงาน
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานของสำ�นักสื่อฯ มีการประชุม เพื่อวางแผน กำ�หนดกิจกรรม
ในการประหยัดพลังงาน รวมถึงติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงาน   ซึ่งมีผลการดำ�เนินงานประหยัด
พลังงาน ดังนี้  
ที่

มาตรการ

1. เครื่องปรับอากาศ
1.1 ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียล ทุก
    ส่วนงาน ยกเว้นบริเวณโถงหน้าสำ�นักงาน
    ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ ห้องฝึกอบรม (14-404)
    ห้องบริการสื่อ (14-203) ให้ตั้งอุณหภูมิที่ 24 องศา
    เซลเซียล เนื่องจากเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีขนาด
    48,000 บีทียู ซึ่งเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดบีทียูสูง
    จะทำ�ความเย็นที่อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส หรือ
    ต่ำ�กว่า
1.2 เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 08.30 - 16.15 น.
    และปิดเวลาพักเที่ยง ยกเว้นห้องฝึกอบรม (14-404)  
    ให้เปิดก่อนใช้ห้อง 15 นาที
1.3 บำ�รุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำ�เสมอ โดยจ้าง
    บริษัททำ�ความสะอาด แผ่นกรองอากาศเครื่อง
    ปรับอากาศทุกเครื่อง 1 ครั้ง/เดือน และตรวจสอบ
    การทำ�งานทั้งระบบ พร้อม “ล้าง (พิเศษ) ชุด
    ภายในและชุดภายนอก ด้วยน้ำ�แรงดันสูง”
    ทุกเครื่อง 6 เดือน/ครั้ง
2. ไฟฟ้าส่องสว่าง
2.1 ปิดไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่มีคนทำ�งานและเวลาพักเที่ยง
2.2 เปิดไฟฟ้าเฉพาะที่ใช้งาน/เฉพาะที่จำ�เป็น

3. เครื่องคอมพิวเตอร์
3.1 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
3.2 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที
และกำ�หนดเวลาโดยตั้งโปรแกรมการพักหน้าจอแบบ
อัตโนมัติ

ผลการดำ�เนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

การดำ�เนินการตาม
บุคลากรไม่ให้ความสำ�คัญ
มาตรการเปิดเครื่องปรับ ในการดำ�เนินการตาม
อากาศ ที่อุณหภูมิ 25
มาตรการ
องศา ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรการ เนื่องจาก
บุคลากรบางส่วนงานยัง
เปิดเครื่องปรับอากาศใน
อุณหภูมิต่ำ�กว่า 25 องศา
มีการดำ�เนินการแต่ไม่
ครบทุกส่วนงาน
ไม่มีการดำ�เนินการตาม
มาตรการ

บุคลากรบางส่วนงาน
ไม่ปิดเครื่องปรับอากาศ
ช่วงเวลาพักเที่ยง
ไม่มีการระบุผู้รับผิดชอบ
หรือมอบหมายให้ดำ�เนิน
การ

มีการดำ�เนินการแต่ไม่
ครบทุกส่วนงาน

บุคลากรไม่เห็นความ
สำ�คัญ และไม่ดำ�เนินการ
ตามมาตรการ รวมถึงยัง
ไม่มีระบบในการติดตาม/
ตรวจสอบอย่างเป็นรูป
ธรรม

มีการดำ�เนินการแต่ไม่
ครบทุกส่วนงาน

บุคลากรไม่เห็นความ
สำ�คัญ และไม่ดำ�เนินการ
ตามมาตรการ รวมถึงยัง
ไม่มีระบบในการติดตาม/
ตรวจสอบอย่างเป็นรูป
ธรรม
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ตาราง : แสดงจำ�นวนหน่วย ค่าไฟฟ้า ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
ธันวาคม 2553
มกราคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554
เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554

รวม

จำ�นวน
หน่วย
(kwh)

1,020.80
957.40
827.20
859.30
5,646.00
4,588.00
4,539.00
3,721.00
5,214.00
5,435.00
7,220.00
6,049.00

46,076.70

ค่าไฟ/
หน่วย
(บาท)
3.285
3.285
3.285
3.225
3.224
3.225
3.227
3.321
3.319
3.384
3.385
3.385

จำ�นวนเงิน ค่าไฟทีจ่่สา่วยนกลาง
(บาท)
(บาท)
3,353.83
3,145.02
2,717.50
2,771.29
18,204.96
14,795.88
14,645.79
12,359.10
17,306.84
18,394.37
24,440.78
20,477.72

1,676.92
1,572.51
1,358.75
1,385.65
9,102.48
7,397.94
7,322.90
6,179.55
8,653.42
9,197.19
12,220.39
10,238.86

152,613.08

76,306.54

ค่าไฟที่สำ�นักฯ
จ่าย
(บาท)

1,676.92
1,572.51
1,358.75
1,385.65
9,102.48
7,397.94
7,322.89
6,179.55
8,653.42
9,197.18
12,220.39
10,238.86

76,306.53

หมายเหตุ :
ยอดค่าใช้จ่ายตามบัญชีรายจ่ายของงานการเงินและบัญชี
ลงรายการเป็นค่าไฟฟ้า
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   จำ�นวน 68,811.89 บาท โดยยอดดังกล่าวได้หักลบค่าไฟฟ้าที่ศูนย์
พัฒนาสภาพกายภาพฯ หักไว้เกินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำ�นวน 7,494.65 บาท จึงทำ�ให้ยอด
ค่าไฟฟ้าแตกต่างจากรายงานสรุปของคณะกรรมการดำ�เนินการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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แผนภูมิ : สถิติจำ�นวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kwh) และจำ�นวนเงินค่าไฟฟ้าของสำ�นักสื่อฯ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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ตาราง : แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

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

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553
จำ�นวนหน่วย
(kwh)
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

จำ�นวนเงิน
(บาท)
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

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
จำ�นวนหน่วย
(kwh)
1,020.80
957.40
827.20
859.30
5,646.00
4,588.00
4,539.00
3,721.00
5,214.00
5,435.00
7,220.00
6,049.00

ผลต่าง
งบประมาณ
พ.ศ.
2553/2554
(kwh)

จำ�นวนเงิน
(บาท)
3,353.83
3,145.02
2,717.50
2,771.29
18,204.96
14,795.88
14,645.79
12,359.10
17,306.84
18,394.37
24,440.78
20,477.72

ร้อยละที่
สามารถ
ลดได้

- 84.70
- 45.60
404.90
189.60
- 4,889.50
- 3,907.60
-  3,723.50
-  2,868.80
-  4,447.80
- 4,734.70
-  6,294.30
- 5,166.20

-8.30
-4.76
48.95
22.06
-86.60
-85.17
-82.03
-77.10
-85.30
-87.11
-87.18
-85.41

ร้อยละเฉลี่ยที่ลดลง

-51.50

ภาพ : โปสเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า การติดสติกเกอร์แจ้งเตือนการ
เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าส่องสว่าง

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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การประหยัดทรัพยากรกระดาษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดมาตรการประหยัดทรัพยากรกระดาษ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดำ�เนินการประหยัดทรัพยากรกระดาษ ซึ่งมีผลการดำ�เนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดำ�เนินงาน ดังนี้
ที่

มาตรการ

1.

จัดระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ง
เสริมให้นำ�ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
งานการประชุม โดยให้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุม วาระการประชุม เอกสารการ
ประชุม และมติที่ประชุมทาง e-mail
โดยผู้รับผิดชอบการประชุมแต่ละชุด
ให้พิมพ์ (Print) เอกสารการส่ง e-mail
ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับทราบ
การจัดประชุมให้เลขานุการที่ประชุมแต่ละ
ชุด จัดทำ�เล่มวาระการประชุมให้เฉพาะ
ผู้อำ�นวยการ รองผู้อำ�นวยการ หัวหน้า
งาน เลขานุการ และให้จัดเตรียม
คอมพิวเตอร์ จำ�นวน 1 เครื่อง สำ�หรับ
เปิดไฟล์เอกสารในห้องประชุม

มีการดำ�เนินการตาม
มาตรการแต่ไม่ครบทุก
ส่วนงาน

การจัดประชุมผ่านระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ไม่
สามารถดำ�เนินการ ได้ครบทุก
การประชุม เนื่องจากผู้บริหารและ
บุคลากรส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้/
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบ

มีการดำ�เนินการตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด

มีการดำ�เนินการตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด แต่ยังไม่สามารถประหยัด
ทรัพยากรกระดาษ ในส่วนของการ
จัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากในส่วนของการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสำ�นักสื่อฯ มีรายการ
เอกสารแนบจำ�นวนมาก การจัดทำ�
เล่มวาระการประชุมแต่ละครั้งใช้
ปริมาณกระดาษอย่างน้อยไม่ต่ำ�กว่า 
60 แผ่น/เล่ม

การพิมพ์ (Print) เอกสารสำ�หรับการ
ตรวจสอบ ให้ลดความละเอียดลง และให้
ใช้กระดาษ 2 หน้า รวมถึงการส่งหนังสือ
ภายในหน่วยงาน หนังสือเชิญประชุม
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรภายใน
สำ�นักสื่อฯ ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า รวมถึง
รณรงค์ให้บุคลากรจัดเก็บเอกสาร และคัด
แยกเอกสารที่ไม่ใช้งานไปใช้เป็นกระดาษ
2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
จัดระบบซ่อมบำ�รุงเครื่องถ่ายเอกสาร ทุก
4 เดือน/ครั้ง หากเครื่องถ่ายเอกสารเสีย
ให้รีบแจ้งซ่อมโดยเร่งด่วน เนื่องจากเครื่อง
ดังกล่าว ต้องใช้สำ�หรับการสแกนไฟล์ จัด
เก็บสถิติการใช้งาน

มีการดำ�เนินการตาม
มาตรการอย่างต่อเนื่อง
โดยกำ�หนดให้บุคลากรใช้
กระดาษ 2 หน้า ในการ
ทำ�สำ�เนาหรือพิมพ์เอกสาร
เพื่อให้บุคลากรตระหนัก
ในการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า

2.

3.

4.

ผลการดำ�เนินการ

ไม่มีการดำ�เนินการตาม
มาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุงค่อนข้างสูง
รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารมีอายุการใช้
งานมาเป็นเวลานานและเสียบ่อยครั้ง
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�
นักสื่อฯ มีงบประมาณในส่วนของงบ
ดำ�เนินงานจำ�กัด จึงทำ�ให้ไม่สามารถ
ดำ�เนินการตามมาตรการได้
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มาตรการ

ผลการดำ�เนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

มีการดำ�เนินการตาม
มาตรการ แต่ไม่ครบ
ถ้วน โดยมีการจัดทำ�
รายงานสถิติเฉพาะการ
ใช้งานเครื่องพิมพ์ที่
สามารถบันทึกสถิติได้ คือ
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
Fuji Xerox

1. การจัดทำ�รายงานสถิติการจัดซื้อ/     
   การเบิกกระดาษ หมึกพิมพ์ เป็น
   รายเดือน/รายไตรมาส ไม่
   สามารถดำ�เนินการได้ เนื่องจาก
   บุคลากรมีภาระงานประจำ�มาก
2. การรายงานสถิตกิ ารใช้งานกระดาษ
   ในแต่ละเดือนเป็นเพียการรายงาน
   เพื่อทราบ/รณรงค์ให้บุคลากร
   ตระหนักถึงการประหยัด/ลดการ
   ใช้กระดาษเท่านั้น และที่สำ�คัญ
   ข้อมูลเป็นสถิติการใช้งานเฉพาะ
   เครื่องพิมพ์เครื่องเดียว ไม่ใช่สถิติ
   การใช้งานในภาพรวมทั้งหมดของ
   สำ�นักสื่อฯ จึงทำ�ให้ไม่สามารถ
   ประเมินผลได้ว่าแนวโน้มการใช้
   กระดาษ/หมึกพิมพ์มีปริมาณเพิ่ม
   ขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด
ผู้บังคับบัญชากำ�หนดให้บุคลากร
ส่งข้อมูลต่างๆ ไปยัง e-mail ของ
มหาวิทยาลัย (Mail SWU) แต่
บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำ�คัญ
ในการใช้งาน หรือเข้าไปตรวจสอบ
e-mail ของมหาวิทยาลัย เท่าที่ควร

5.

จัดทำ�รายงาน/สถิติการจัดซื้อกระดาษ
หมึกพิมพ์ ซ่อมบำ�รุงเครื่องถ่ายเอกสาร
รวมถึงการจัดทำ�รายงานเพื่อเปรียบ
เทียบการใช้งานเครื่องพิมพ์ และการ
เบิกกระดาษ หมึกพิมพ์ ในแต่ละเดือน/
ไตรมาส

6.

เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ อื่นๆ โดยส่งข้อมูล มีการดำ�เนินการตาม
ผ่านทาง e-mail หรือ Web และกำ�หนด มาตรการ แต่ยังไม่บรรลุ
แนวปฏิบัติที่ดีให้บุคลากรตอบรับ e-mail วัตถุประสงค์

นอกจากนี้ สำ�นักสื่อฯ ได้ให้มีการกำ�หนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใน
การใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400 เพื่อจัดเก็บสถิติการใช้
กระดาษทุกเดือน มีการรายงานผลเป็นรายบุคคล ทั้งจำ�นวนการใช้กระดาษสำ�หรับการพิมพ์ (Print) และ
การสำ�เนา  (Copy) รวมถึงกำ�หนดให้บุคลากรใช้กระดาษ 2 หน้าในการทำ�สำ�เนาหรือพิมพ์เอกสาร เพื่อ
ให้บุคลากรตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ภาพ : การจัดทำ�กล่องใส่กระดาษที่ใช้งานแล้ว 1 หน้า และใช้งานแล้ว 2 หน้า บริเวณเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox
เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สรุปสถิติการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox
รุ่น Document Centre C400
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนกันยายน 2554

กราฟ : แสดงจำ�นวนการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554)
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กิจกรรม 5ส
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการวันทำ�ความสะอาด (Big Cleaning Day) เมื่อ
วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2553 ซึ่งบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ได้ร่วมกันทำ�ความสะอาด สะสาสิ่งของที่ไม่ได้ใช้
และทำ�ความสะอาด ตู้เอกสาร ห้องทำ�งาน อุปกรณ์ เครื่องมือ จัดหมวดหมู่อุปกรณ์เครื่องมือที่จะจำ�หน่าย
รอซ่อม และยังใช้งานได้ และจัดเก็บสายไฟ สายสัญญาณ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรฐาน 5ส
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)  

ภาพ : บุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมทำ�กิจกรรม 5ส ในวัน Big Cleaning Day

CEMT ANNUAL REPORT 2011

แนวทางการพัฒนาสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 19 - 22 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม (14-404)
ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มศว และโรงแรมเดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  กิ่งอำ�เภอสามร้อยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2554 - 2568) และสำ�นักสื่อฯ ได้
วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม) ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ของสำ�นักสื่อฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและครอบคลุมทุกภารกิจของสำ�นักสื่อฯ
ดังนี้
1)  การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ได้รับงบประมาณมากเพียงพอต่อการพัฒนา
มีสถานที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน
มีแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
มีระบบงานประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง
มีผลงานด้านการผลิตและงานบริการเป็นที่ยอมรับ

โอกาส (Opportunity)
1. บุคลากรมีการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. มีโอกาสในการแสดงผลงานต่อผู้บริหารอยู่เสมอ
3. ผู้บริหารเห็นความสำ�คัญของหน่วยงาน
4. รัฐบาลมีนโยบายในการนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
   พัฒนาการศึกษา
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและโครงการด้านการผลิตสื่อ
   การเรียนการสอน และการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์

จุดอ่อน (Weakness)

ภาวะคุกคาม (Threat)

1. ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
2. ไม่สามารถหารายได้จากหน่วยงานภายนอก
3. อัตราค่าบริการยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
   ปัจจุบัน
4. ระบบการให้บริการและการเรียกเก็บค่าบริการยังไม่
   ชัดเจน
5. ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างเป็น
   รูปธรรม
6. ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากต้อง
   ปฏิบตั งิ านสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็น
   ระยะๆ
7. ไม่มีรถขนอุปกรณ์เป็นของตัวเองทำ�ให้การปฏิบัติงาน
   ล่าช้าและมีความเสี่ยงต่อการสูญหายของอุปกรณ์ต่างๆ
   เนื่องจากต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่
8. อุปกรณ์ในบางหน่วยงานยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
9. ขาดสถานที่ในการเก็บอุปกรณ์ส่วนกลางและขาดการ
   ดูแลรักษา

1. ระเบียบราชการไม่เอื้อต่อการให้บริการและการเก็บค่า
   บริการ
2. มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่ทัน เนื่องจากมีภาระ
   งานพร้อมกันจำ�นวนมากในบางครั้ง
3. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอัคคีภัย ใน
   ส่วนสำ�นักสื่อฯ องครักษ์
4. มีแนวโน้มการโอนย้ายของบุคลากรสูง
5. ระบบการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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2) การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสำ�นักสื่อฯ
ปรัชญา : เทคโนโลยีนำ�การศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม
ปณิธาน : มุ่งพัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอน
และกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ :   มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน
การศึกษาบนฐานงานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล
พันธกิจ
1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม
3. สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. สร้างสรรค์งานผลิตและให้บริการสื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
5. สร้างแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. พัฒนาระบบการผลิตและบริการให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและมีคุณธรรม
3. สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. ผลิตและให้บริการสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และ
สาขาวิชาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
5. สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
6. นำ�ระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่มาตรฐานและมีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
7. สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพื่อหารายได้พัฒนาองค์กร
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3) การปรับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2554 – 2568)
สำ�นักสื่อฯ ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2554 - 2568) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้าง องค์ความรู้ด้านการศึกษา  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มี
คุณภาพ ซึ่งสำ�นักสื่อฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน และ
ดำ�เนินการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ตามเป้าประสงค์ที่ 1.7 พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีคุณภาพและเป้าประสงค์ที่ 1.10 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีชื่อเสียงระดับสากล
เป้าประสงค์
1. เพื่อผลิตสื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตสื่อ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่สังคมและชุมชน
3. เพื่อผลิตสื่อและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและอัตรากำ�ลังให้เพียงพอต่อการผลิตและให้บริการ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตรงต่อเวลา  เสียสละ มีจิตสำ�นึกสาธารณะ จิตบริการ อนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
3. ปรับปรุงสถานที่และสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้เหมาะสมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา
4. มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการผลิตและการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
6. มีข้อตกลงและระบบการขอใช้บริการ/การให้บริการ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานผลิตสื่อและให้บริการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับคณะ สถาบัน สำ�นัก และ
วิทยาลัย
1.1 โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์
1.2 โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
1.3 โครงการผลิตสื่อออนไลน์ (สื่อมัลติมีเดีย)
1.4 โครงการผลิตสื่อประเภทเสียง (การทำ�สื่อเสียงสำ�หรับคนตาบอด ฯลฯ)
1.5 โครงการบันทึกเทปโทรทัศน์เคลื่อนที่
2. แผนงานผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 กิจกรรมผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สื่อประเภทเสียง และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. แผนงานการเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการผลิตและให้บริการ
3.1 กิจกรรมการจัดหาอัตรากำ�ลังเพื่อรองรับการขยายงานฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
3.2 กิจกรรมการจัดหาอัตรากำ�ลังเพื่อรองรับการขยายงานฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ฯ
3.3 กิจกรรมการจัดหาอัตรากำ�ลังเพื่อรองรับการขยายงานศูนย์การพิมพ์ มศว
3.4 กิจกรรมการจัดหาอัตรากำ�ลังเพื่อรองรับการขยายงานฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
3.5 กิจกรรมการจัดหาอัตรากำ�ลังสำ�นักงานผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อฯ
4. แผนงานจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการผลิตและให้บริการ
4.1 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
4.2 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับฝ่ายการสอนทางไกลฯ
4.3 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับศูนย์การพิมพ์ มศว
4.4 การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
5. แผนงานปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมต่อการผลิตและให้บริการ
5.1 การปรับปรุงสถานที่ของฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
5.1.1 โครงการปรับปรุงสตูดิโอสำ�หรับบันทึกเทปโทรทัศน์แบบ Multi Camera
5.1.2 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการตัดต่อวีดิทัศน์แบบ High Definition
5.1.3 โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
5.1.4 โครงการย้ายและปรับปรุงห้องบันทึกเสียง
5.2 การปรับปรุงสถานที่ของฝ่ายการสอนทางไกลฯ
5.2.1 โครงการปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ และการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายระดับ Full High Definition
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5.2.2 โครงการจัดทำ�ห้องเรียนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายขนาดเล็ก
5.2.3 โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
5.2.4 โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนแบบปกติ (ประสานมิตร)
5.2.5 โครงการปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร)
5.2.6 โครงการปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ (องครักษ์)
5.3 การปรับปรุงสถานที่ของศูนย์การพิมพ์ มศว
5.3.1 โครงการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและปรับปรุงศูนย์การพิมพ์จากสำ�นักงาน
อธิการบดีไปสำ�นักสื่อฯ
6. แผนงานการพัฒนางานและขยายการผลิตและให้บริการของสำ�นักสื่อฯ
6.1 ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
6.1.1 ถ่ายทำ�เทคนิคพิเศษระดับ Full High Definition
6.1.2 โครงการจัดทำ�สตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์และภาพนิ่ง (องครักษ์)
6.1.3 โครงการจัดทำ�ห้องบันทึกเสียง (องครักษ์)
6.1.4 โครงการจัดทำ�ห้องตัดต่อวีดิทัศน์ (องครักษ์)
6.2 ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายฯ
6.2.1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียนรวม (ประสานมิตร)
7. แผนงานพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.1 โครงการความร่วมมือระหว่างสำ�นักสื่อฯ สำ�นักคอมฯ สำ�นักหอสมุดกลาง วิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ
7.2 โครงการปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์ สำ�หรับใช้เป็นห้องส่งสัญญาณการเรียนการ
สอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
7.3 โครงการปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์
สำ�หรับใช้เป็นห้องเรียนปลายทางวิทยาลัย    
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
7.4 โครงการปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์
สำ�หรับใช้เป็นห้องเรียนปลายทางวิทยาลัย     
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
7.5 โครงการปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์ สำ�หรับใช้เป็นห้องเรียนปลายทาโรงเรียนสาธิต
ชุมชนการเรียนรูส้ มเด็จย่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
7.6 การขออัตรากำ�ลังเพื่อรองรับการขยายงานสอนทางไกลผ่านเครือข่ายวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
7.7 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำ�หรับการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.8 การขออัตรากำ�ลังเพื่อรองรับการขยายงานสอนทางไกลผ่านเครือข่ายวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
7.9 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำ�หรับการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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8. แผนงานสอนทางไกลผ่านเครือข่ายวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8.1 โครงการปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์
สำ�หรับใช้เป็นห้องเรียนปลายทางวิทยาลัย      
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
8.2 โครงการปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์
สำ�หรับใช้เป็นห้องเรียนปลายทางวิทยาลัย      
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
8.3 โครงการปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์ สำ�หรับใช้เป็นห้องเรียนปลายทาโรงเรียนสาธิต
ชุมชนการเรียนรูส้ มเด็จย่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
9. แผนงานการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ
9.1 โครงการผลิตสื่อการเรียนเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ
			
			 กิจกรรม
- ถ่ายทอดสดการสอนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
- ถ่ายทอดสดการสอนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
- ถ่ายทอดสดการสอนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)
  ผ่าน True Visions
10. แผนงานจัดทำ�รายการ SWU TV
11. แผนงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
11.1 โครงการผลิตสื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
11.2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ

ดีขึ้นไป

ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการสื่อการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
2. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการสื่อการเรียนรู้แก่สังคมและชุมชนอยู่ในเกณฑ์
3. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน และดำ�เนินการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำ�เนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงนำ�กระบวนการวิจัย
และพัฒนาเป็นฐานความคิดในการพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านการผลิต การให้บริการ และการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำ�วิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. นำ�องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการผลิตและให้บริการ
ตลอดจนการบริหารจัดการและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้การทำ�วิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. ส่งเสริมการให้ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัย
3. มีระบบกลไกกระตุ้นให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
1.1 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการวิจัย
1.2 กิจกรรมการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
1.3 สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�โครงการวิจัยที่มุ่งปรับปรุงและพัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่บุคลากร
2. แผนงานการนำ�องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการผลิตและ
ให้บริการ ตลอดจนการบริหารจัดการและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2.1 โครงการวิจัยการพัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 
2.3 สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�โครงการวิจัยที่มุ่งสร้าง/พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทาง
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่บุคลากร
2.4 สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�โครงการวิจัยที่มุ่งสังเคราะห์/สร้าง/พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะ
สาขา ทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจและสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานของสำ�นักสือ่ ฯ แก่บคุ ลากร

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

81

ตัวชี้วัด
1. มีการนำ�องค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการผลิต
หรือการให้บริการ หรือการบริหารจัดการ หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำ�นักสือ่ ฯ อย่างน้อยปีละ 1 เรือ่ ง
2. บุคลากรมีความสามารถในการทำ�วิจัยหรือมีบุคลากรได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยทุกปี
3. มีระบบการจัดการความรู้หรือระบบการส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่มีจุดเด่น คือ เป็นศูนย์กลางการผลิตและให้บริการ
ด้านสื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
สำ�นักสื่อฯ ต้องดำ�เนินการตามนโยบายการหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 2 ส่วน คือ การหารายได้จาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและการหารายได้จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำ�นักสื่อฯ
จึงต้องปรับรูปแบบการให้บริการแบบราชการเป็นการให้บริการเชิงธุรกิจ โดยปรับยุทธวิธกี ารให้บริการเป็นการ
ให้บริการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตและการให้บริการ รวมถึงพัฒนาจิตสำ�นึกที่ดีต่อการให้บริการ
เป้าประสงค์
1. เพื่อปรับยุทธวิธีการให้บริการเป็นการให้บริการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กร
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตและการให้บริการ
3. เพื่อพัฒนาจิตสำ�นึกที่ดีต่อการให้บริการ
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อนำ�เงินรายได้มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน
6. เพื่อให้มีการนำ�อุปกรณ์ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มทุน
กลยุทธ์
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นการบริการเชิงธุรกิจ
2. นำ�เทคนิคการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในการให้บริการ
3. นำ�ระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการตลาดกับภาคเอกชนและภาครัฐ
5. นำ�เทคนิค PDCA ระบบประกันคุณภาพ และ 5ส มาใช้ในการพัฒนาสำ�นักสื่อฯ
6. ปรับปรุงอัตราค่าบริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราค่าบริการโดยทั่วไป
7. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับต่างๆ
8. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และครบถ้วน พร้อมดำ�เนินการผลิตหรือให้บริการ
9. จัดหาอัตรากำ�ลังและสร้างทีมงานให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการ
10. ปรับปรุงวิธีบริหารจัดการที่เอื้อต่อการหารายได้
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
1.1 กิจกรรมการหารายได้ภายในมหาวิทยาลัย
1.1.1 ผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�มหาวิทยาลัย
1.1.2 ผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1.1.3 ผลิตวีดิทัศน์สื่อการเรียนการสอนให้แก่คณะ สถาบัน สำ�นัก วิทยาลัย ที่มีการเรียน
				
การสอน
1.1.4 โครงการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
1.1.5 บริการให้เช่าอุปกรณ์และสถานที่
1.1.6 โครงการจัดทำ�วีดิทัศน์สรุปผลงานของศูนย์บริการวิชาการ
1.1.7 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริการสิ่งพิมพ์แก่คณะ สถาบัน สำ�นัก วิทยาลัย ศูนย์
และกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการเรียนการสอน
และการประชาสัมพันธ์
1.1.8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับคณะ สถาบัน สำ�นัก วิทยาลัย ศูนย์
และหน่วยงานเอกชน
1.1.9 บริการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
1.1.10 โครงการจำ�หน่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
1.1.11 บริการสำ�เนาวีดิทัศน์การเรียนการสอนทางไกลในรายวิชาต่างๆ
1.1.12 บริการสำ�เนาซีดีแนะนำ�โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1.1.13 บริการบันทึกเสียงเพื่อการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ
1.1.14 บริการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัย
1.1.15 บริการระบบการประชุมทางไกลปฏิสัมพันธ์
1.2 กิจกรรมการหารายได้ภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2.1 บริการผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�หน่วยงาน
1.2.2 บริการผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ  
1.2.3 ผลิตวีดิทัศน์สื่อการเรียนการสอน
1.2.4 โครงการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
1.2.5 บริการให้เช่าอุปกรณ์และสถานที่
1.2.6 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
1.2.7 บริการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
1.2.8 บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยและการขอตำ�แหน่ง      
ทางวิชาการ
1.2.9 บริการสำ�เนาวีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี
1.2.10 บริการบันทึกเสียงเพื่อการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ
1.2.11 บริการระบบการประชุมทางไกลปฏิสัมพันธ์
1.2.12 บริการสตูดิโอถ่ายภาพเคลื่อนที่
1.2.13 บริการเครื่องเสียงนอกสถานที่
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2. แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
2.1 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกการให้
บริการที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่
2.2 โครงการจัดอบรม สัมมนา การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทางการศึกษาแก่บุคลากร
2.3 โครงการ 5ส
2.4 กิจกรรม
2.4.1 ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก ด้ า นการผลิ ต และการใช้ บ ริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.4.2 ปรับภาพลักษณ์ของสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
และทันสมัย
2.4.3 จัดหาระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน
ตอบสนองความต้องการของผู้ขอใช้บริการ
3. แผนงานการสร้างสรรค์องค์กรบริการเชิงธุรกิจ
3.1 โครงการให้ความรูด้ า้ นการคลังและพัสดุแก่ผบู้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการคลังและพัสดุ
3.2 โครงการศึกษาดูงานด้านการคลังและพัสดุแก่ผบู้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการคลังและพัสดุ
3.3 จัดหาระบบสารสนเทศด้านการคลังและพัสดุมาใช้ในการบริหารจัดการ
3.4 จัดทำ�แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
และผู้ขอใช้บริการทราบ
ตัวชี้วัด
1. มีรายได้จากการผลิตและการให้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในระยะ 5 ปีแรก และร้อยละ 2
ในปีต่อๆ ไป
2. มีจำ�นวนผู้ขอใช้บริการจากภายในและภายนอกมหาวิทยาเพิ่มมากขึ้น
3. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เป็นประจำ�ทุกปี
4. บุคลากรเข้าร่วมอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกการให้บริการเป็น
ประจำ�ทุกปี
5. มีระบบพัสดุอัตโนมัติ ระบบการจองห้องเรียน Online และระบบ Management Information
System (MIS)
6. ผลการประเมินการจัดทำ�กิจกรรม 5ส อยู่ในระดับดี
7. ผู้ขอใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำ�นักสื่อฯ อยู่ในระดับดี
8. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ มีความรู้ด้านการคลังและพัสดุเพิ่มขึ้น
9. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

สำ�นักสื่อฯ มีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์
สถานที่ รวมถึงฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำ�นักสื่อฯ
จึงมีความพร้อมในการเป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความรู้ คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� ข้อเสนอ
แนะทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์
1. เพื่อเป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงานและฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา  บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป
2. เพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1. จัดระบบการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
2. ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำ�นักคอมพิวเตอร์ สำ�นักหอสมุดกลาง และสำ�นักนวัตกรรม
การเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการฝึกปฏิบัติงานและการจัดฝึกอบรม
1.1 โครงการความร่วมมือการฝึกงานสำ�นักสื่อฯ กับโรงเรียนสาธิตฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
1.1.1 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานด้านเสียง ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ มัลติมีเดีย ออนไลน์
1.2 โครงการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมสำ�หรับการฝึกปฏิบัติงาน
1.3 โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสำ�หรับการฝึกปฏิบัติงาน
1.4 โครงการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมสำ�หรับการฝึกอบรม
1.5 โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสำ�หรับการฝึกอบรม
1.6 โครงการฝึกอบรมเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

85

2.1.1 การจัดทำ�ข้อกำ�หนดภาระงานและ Competency ของทุกตำ�แหน่งที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน รวมทั้งรองรับการ
พัฒนาและขยายงานด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาต่อไปในอนาคต
2.1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับ
- โครงการอบรมผู้บริหารเพื่อส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา
ภิบาลในการให้บริหารจัดการที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่
- โครงการให้ความรู้ด้านการคลังและพัสดุแก่ผู้บริหาร
- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้นำ�
- การส่งเสริมให้ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับเป็นผู้ให้ความรู้ คำ�ปรึกษา 
คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะ แก่นิสิต นักศึกษา  นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร
และบุคคลทั่วไป ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  วิชาชีพ หรือด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- การส่งเสริม/สนับสนุนทุนการทำ�ผลงานทางวิชาการหรือวิจัย
2.1.3 การเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ความชำ�นาญ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- กิจกรรม “พี่สอนน้อง”
- กิจกรรมการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน (Operation Training)
- กิจกรรมการฝึกทักษะ (Skill Training)
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
(การส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  และศึกษาดูงานตาม
แผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษาแก่บุคลากร (เชิญบุคคล
ภายนอก/บริษทั /หน่วยงาน/องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องมาสาธิต บรรยาย หรือให้ความรู)้
- การส่งเสริม/สนับสนุนทุนการทำ�ผลงานทางวิชาการหรือวิจัย
- โครงการพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินสมรรถนะ
(การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ)
3. แผนงานสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  
3.1 โครงการสร้างคลังข้อมูลความรู้ทางวิชาการ
3.2 โครงการสร้างคลังข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา  บุคลากรและบุคคลทั่วไป ที่เข้ารับฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรมผ่าน       
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
2. นักเรียน นิสติ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทัว่ ไป มีความพึงพอใจในการฝึกอบรมอยูใ่ นระดับดี
3. นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ฝึกปฏิบัติงานปีละไม่น้อยกว่า 50 คน
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4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
5. นักศึกษาจากสถาบันอื่นศึกษาดูงานสำ�นักสื่อฯ ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
6. บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการหรือวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 10
ครั้งต่อปี
7. มีนิสิต อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไป เข้ามาสืบค้นข้อมูลทางวิชาการในฐานข้อมูลของสำ�นักสื่อฯ         
ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง
8. มีฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ทำ�
ประจำ�ทุกปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน่วยงานที่มีศักยภาพหลายด้าน ดังนั้น
เพื่อให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด สำ�นักสื่อฯ จึง
กำ�หนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อพัฒนางานทาง
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในที่มีลักษณะภาระงานใกล้เคียงกัน เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1. ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม กิจกรรม สัมมนา  ศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา
3. ร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการฝึกอบรมบุคลากร
1.1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 โครงการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
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2. แผนงานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
2.1 ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายใน
2.1.1 สำ�นักคอมพิวเตอร์
2.1.2 สำ�นักหอสมุดกลาง
2.1.3 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
2.1.4 ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้
2.1.5 คณะศึกษาศาสตร์
2.1.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์
2.1.7 สำ�นักนวัตกรรมการเรียนรู้
2.1.8 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
2.1.9 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2.2 ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายนอก
2.2.1 ศูนย์วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ           
2.2.3 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
2.3 จัดกิจกรรมทางวิชาการ
2.3.1 โครงการ IT วิชาการ
2.3.2 โครงการความร่วมมือ Cyber Education
2.3.3 โครงการความร่วมมือ KIDs’D
2.3.4 โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2.3.5 โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
2.3.6 โครงการความร่วมมือการผลิตสื่อต้นแบบ
2.3.7 โครงการอบรมคณาจารย์ผู้สอนทางไกล
2.4 โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ตัวชี้วัด
1. มีโครงการความร่วมมือไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อปี
2. บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
3. แลกเปลี่ยนวิทยากรกับหน่วยงานเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
4. มีการจัดโครงการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 1 โครงการต่อปี
5. สำ�นักสือ่ ฯ ได้รบั การสนับสนุนบุคลากร วิทยากร อุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอก 1 โครงการต่อปี
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4) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558)
(ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ด�ำ เนินการจากแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว)
สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
ทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ
: 1.7 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ
: พัฒนาศักยภาพผู้สอน
: SAP13 โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
รหัสโครงการ

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านการผลิตสื่อเพื่อการ
เรียนการสอนและขยาย
ขีดความสามารถให้กับ
คณาจารย์คณะ/สถาบัน/
สำ�นักที่มีการเรียนการ
สอนให้สามารถสร้างสื่อ
การเรียนการสอนได้ด้วย
ตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมและแนะนำ�
นวัตกรรม เทคนิค วิธีการ
ของเทคโนโลยีสื่อสารการ
ศึกษาสมัยใหม่
3. เพื่อสร้างบทเรียน
วีดิทัศน์การเรียนการสอน
6 คณะ 6 รายวิชา

ตัวชี้วัด
1. จำ�นวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม
อบรมการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน
2. ร้อยละของสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบต่างๆ จาก
จำ�นวนคณาจารย์ที่เข้ารับการ
อบรม

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้า
ร่วมผลิตบทเรียนวีดิทัศน์ การ
เรียนการสอน
(จาก 6 คณะ)
1. จำ�นวนรายวิชาพื้นฐานหรือ
วิชาชีพครูที่มีการผลิตบทเรียนวีดิ
ทัศน์การเรียนการสอน
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพของบทเรียน
วีดิทัศน์การเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับดี

เป้าหมาย
ระยะ 4 ปี

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

10 คนต่อปี

1. โครงการอบรมการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ให้กับคณาจารย์คณะ/สถาบัน/
สำ�นักที่มีการเรียนการสอน
   -  หลักสูตร PowerPoint 2010
Essential Training
   -  หลักสูตร PowerPoint 2010
Advance Training
2. กิจกรรมอบรมคณาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการให้มีความรู้ความเข้าใจขั้น
ตอนวิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอน
1. โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
ผ่านระบบ Video Conference

ร้อยละ
80 ต่อปี

ร้อยละ
70 ต่อปี
6 รายวิชา
ต่อปี
ร้อยละ
80 ต่อปี

1. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ให้กับคณะ/สถาบัน/สำ�นักที่มีการ
เรียนการสอน (6 คณะ คือ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะ
พลศึกษา) การสอน อยู่ในระดับดี
2. กิจกรรม การสร้างแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ทางด้านสื่อการเรียนการ
สอน โดยนำ�สื่อการเรียนการสอนที่
ผลิตไปเผยแพร่ผ่านระบบวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์ของสำ�นักสื่อฯ
3. กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพบทเรียนวีดิ
ทัศน์การเรียนการสอน (ประเมินผล/
วิเคราะห์ และรายงานผลความพึง
พอใจปีละ 1 ครั้ง)

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
รหัสโครงการ

เป้าประสงค์
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: 1.10 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีชื่อเสียงระดับสากล
: พัฒนาบทบาทโรงเรียนสาธิตให้ตอบสนองเป้าหมายของสถาบันวิจัย พัฒนา 
และสาธิตการศึกษา
: SAP20  โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ตัวชี้วัด

1. เพื่อพัฒนาอาจารย์และ 1. จำ�นวนโครงการที่จัดฝึกอบรม
บุคลากรของโรงเรียนสาธิต อาจารย์ผู้สอน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่าย
ประถม) ประสานมิตรและ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่าย
ประถม) องครักษ์

เป้าหมาย
ระยะ 4 ปี
1 โครงการ
ภายใน ปี
2557

2. เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่าย
ประถม) ประสานมิตร กับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่าย
ประถม) องครักษ์    

1. มีรูปแบบระบบการเรียนการ
1 ระบบ
สอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ของ
ภายในปี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
2557
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
ประสานมิตร และองครักษ์
ภายในปี 2557
2. มีห้องเรียนระบบทางไกล
1 ห้องเรียน
ปฏิสัมพันธ์ของโรงเรียนสาธิต
ภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             ปี 2558
(ฝ่ายประถม) ประสานมิตรและ
องครักษ์ ภายในปี 2557

3. เพื่อพัฒนาฐานข้อ
มูลวีดิทัศน์ทางวิชาการ
รูปแบบ วีดิทัศน์ตาม
ประสงค์

1. มีฐานข้อมูลวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์ ภายในปี 2558

1 ระบบ
ภายในปี
2558

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการฝึกอบรมอาจารย์และ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
ประสานมิตรและองครักษ์

1. กิจกรรม พัฒนารูปแบบระบบ
การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือ
ข่ายสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่าย
ประถม) ประสานมิตรและองครักษ์
1. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนระบบ
ทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
สารสนเทศของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่าย
ประถม) ประสานมิตรและองครักษ์
2. จัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานระบบ
การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือ
ข่ายสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่าย
ประถม) ประสานมิตรและองครักษ์
1. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลระบบวีดิ
ทัศน์ตามประสงค์
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พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
: 5.7 พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่าและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
: พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าให้มีประสิทธิภาพ
: RAP115 แผนงานพัฒนาระบบสือ่ สารประชาสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าอย่างต่อเนือ่ ง
ผ่านสื่อต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
รหัสโครงการ

เป้าประสงค์
1. เพื่อผลิตสื่อสำ�หรับ
สนับสนุนระบบสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์กับศิษย์
เก่า รวมถึงนิสิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยการประชาสัมพันธ์
การให้บริการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบวีดิ
ทัศน์ และเผยแพร่ผ่านสื่อ
ต่างๆ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ระยะ 4 ปี

1. จำ�นวนสื่อประชาสัมพันธ์การ 1 เรื่องต่อปี
ให้บริการที่เผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. จำ�นวนนิสิต ศิษย์เก่า และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
เรียกดูวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
ผ่านระบบสารสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

50 รายต่อปี

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
การให้บริการของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สำ�หรับนิสิต ศิษย์
เก่าและบุคลากร
2. กิจกรรม บันทึกวีดิทัศน์สถาน
ที่ การให้บริการต่างๆ ของคณะ/
สถาบัน/สำ�นัก/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
3. กิจกรรม การจัดทำ�วีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆ
ของคณะ/สถาบัน/สำ�นัก/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
4. กิจกรรม การเผยแพร่วีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์และส่งวีดิทัศน์ให้กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำ�หรับเผยแพร่ให้
กับนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตามโอกาสต่างๆ
5. กิจกรรมการปรับปรุงวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆ
ของคณะ/สถาบัน/สำ�นัก/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
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คณะผู้จัดทำ�

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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คณะกรรมการดำ�เนินการจัดทำ�
รายงานประจำ�ปี 2554
บรรณาธิการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง)
กองบรรณาธิการ
1. ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร (นายเมธี  คชาไพร)
2. หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นายสุรเชษฐ์  มีฤทธิ์)
3. นายธนิสร  ศิริรธัญญู
4. นางสาวมานิตา  สุขก้อน
5. นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์
6. นางสาวอรัญญา เข็มทอง
ออกแบบปก/รูปเล่ม/กราฟิก/ภาพประกอบ
1. หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นายสุรเชษฐ์  มีฤทธิ์)
2. นายธนิสร  ศิริรธัญญู
3. นางสาวมานิตา  สุขก้อน
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ภาคผนวก

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

5
1

2

7
2

6

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 หารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

22
ร้อยละ 66.67

6

7

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นองค์กร
             แห่งการเรียนรู้

33

2

4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

รวม
ร้อยละความสำ�เร็จของผลการดำ�เนินงาน

6

7

ประเด็นยุทธศาสตร์

11

4

1

2

1

2

1

94

8

27

14

6

5

34

59
ร้อยละ 62.77

6

15

6

5

3

24

35

2

12

8

1

2

10

1. รองผู้อำ�นวยการ
2. ผช. ผอ.
3. หัวหน้าฝ่าย
รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการและวิจัย
1. ผอ.
2. รอง ผอ.
3. ผช. ผอ.
4. หัวหน้าฝ่าย
1. ผอ.
2. รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการและวิจัย
1. ผอ.
2. รอง ผอ.
3. ผช. ผอ.
4. หัวหน้าฝ่าย
1. รอง ผอ.ฝ่าย
   บริหาร
2. ผช. ผอ.ฝ่าย
   บริหาร

ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบหลัก
จำ�นวนตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ จำ�นวนโครงการ/
ดำ
�
เนิ
น
การ
ไม่
ไ
ด้
ด
�
ำ
เนิ
น
การ
กิจกรรม

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554) ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการ
             ศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุน
             กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

98

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

99

ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

- สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการ
รอง ผอ.ฝ่าย
สำ�รวจความคิดเห็นของผู้
ปฏิบตั ิการ
ขอรับบริการต่อการ
ให้บริการของสำ�นักสื่อฯ
จำ�นวน 3 ช่องทาง โดย
สำ�รวจผ่านระบบ e-Survey
สำ�รวจโดยให้ผู้รับบริการ
ตอบแบบสำ�รวจหน้าเคาน์เตอร์
บริการ และส่งแบบสำ�รวจ
ความคิดเห็นไปยังหน่วยงาน
หรือผู้รับบริการ (เฉพาะกรณี
ไปให้บริการนอกสถานที่)
โดยมีผู้ตอบแบบสำ�รวจ
จำ�นวน 124 ฉบับ

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
1. เพื่อผลิตสื่อ ส่งเสริม 1.1 ระดับความ       ร้อยละ 80 ร้อยละ 71

 การสำ�รวจความคิดเห็นของผู้ขอรับ
บริการต่อการให้บริการของสำ�นักสื่อฯ
สนับสนุนให้การเรียน
พึงพอใจของ
แผนงานพัฒนาฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
การสอนในทุกศาสตร์ ผู้รับบริการที่มีต่อ
1. ถ่ายทำ�เทคนิคพิเศษ ระดับ Full
และสาขาวิชาให้มี
คุณภาพการผลิต

High Definition
คุณภาพ
และให้บริการอยู่
2. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
ในระดับดีขึ้นไป

3. การจัดหาอัตรากำ�ลังเพื่อรองรับ

การขยายงาน
แผนงานขยายการผลิตสื่อการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้กับ คณะ สถาบัน สำ�นัก
และวิทยาลัย มศว องครักษ์
1. การจัดทำ�สตูดิโอผลิตรายการ

โทรทัศน์และภาพนิ่ง
2. การจัดทำ�ห้องบันทึกเสียง

3. การจัดทำ�ห้องตัดต่อวีดิทัศน์

แผนงานปรับปรุง การให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ และการสอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย มศว องครักษ์
1. โครงการปรับปรุงห้องบริการ

โสตทัศนูปกรณ์ และการสอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย  
2. โครงการจัดทำ�ห้องเรียนทางไกล

ปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายขนาดเล็ก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำ�นักสื่อฯ  เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
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เป้าประสงค์

100
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ
แผนงานปรับปรุงศูนย์การพิมพ์

1. การย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงศูนย์การพิมพ์จากสำ�นักงาน
อธิการบดีไปสำ�นักสื่อฯ

2. การขอจัดสรรอัตรากำ�ลัง

3. การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
แผนงานปรับปรุงการให้บริการของ
ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์

1. การปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์
ภายในห้องเรียนทางไกลปฏิสัมพันธ์
ผ่านเครือข่าย

2. การปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์
ภายในห้องเรียนแบบปกติ
(ประสานมิตร)

3. การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ภายในอาคารเรียนรวม (อาคาร 14)

4. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์

หัวหน้างาน
บริการสื่อ

หัวหน้าศูนย์
การพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

เป้าประสงค์
1. ถ่ายทอดสดการเรียนการ
สอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ พร้อม
บันทึกเผยแพร่บนเว็บไซต์ผา่ น
ระบบวีดทิ ศั น์ตามประสงค์
จากทุกรายวิชา ทีม่ กี ารสอน
ทางไกลปฏิสมั พันธ์ จำ�นวน 4
รายวิชา ผลิตบทเรียน จำ�นวน
54 เรือ่ ง
- วิชา BI102 (ชีววิทยา 2  
  : BIOLOGY II) ภาคการ
  ศึกษา 2/2553 จำ�นวน
  14 เรือ่ ง
- วิชา SWU251 (มนุษย์กบั
  สังคม : MAN AND
  SOCIETY) ภาคการศึกษา 
  2/2553 จำ�นวน 12 เรือ่ ง
- วิชา BI101 (ชีววิทยา 1
  : BIOLOGY I) ภาคการ
  ศึกษา 1/2554 จำ�นวน
  15 เรือ่ ง
- วิชา PY100 (ฟิสกิ ส์ทว่ั ไป
  : GENERAL PHYSICS)
  ภาคการศึกษา 1/2554
  จำ�นวน 13 เรือ่ ง
- ผลิตเป็นดีวดี บี ทเรียนการ
สอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ในทุก
รายวิชาทีม่ กี ารสอนทางไกล
ปฏิสมั พันธ์ และส่งไปยังสำ�นัก
หอสมุดกลาง เพือ่ เผยแพร่/
ให้บริการแก่นสิ ติ จำ�นวน 4
รายวิชา ผลิตบทเรียน จำ�นวน
54 เรือ่ ง

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

101

รอง ผอ. ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และ
หัวหน้างาน
บริการสื่อ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
1.2 ร้อยละของ
อย่างน้อย ร้อยละ 100 
แผนงานผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียน
การผลิตบทเรียน ร้อยละ 80
การสอนให้กบั คณะ สถาบัน สำ�นัก
การสอนทางไกล
และวิทยาลัย
บนเครือข่ายจาก
1. โครงการผลิตสื่อ 100 เรื่อง  

ทุกรายวิชาที่มี
(การผลิตบทเรียนวีดิทัศน์ตาม
การสอนทางไกล
ประสงค์ (Video on Demand)
ปฏิสัมพันธ์
การผลิตบทเรียน Online การผลิต
1.3 ร้อยละของ
อย่างน้อย ร้อยละ 100 
บทเรียนมัลติมีเดีย ผลิต
การผลิตดีวีดีบท ร้อยละ 80
สื่อสิ่งพิมพ์)
เรียนการสอน
ทางไกลจากทุก
รายวิชาที่มีการ
สอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
1.4 จำ�นวนสื่อ
15 เรื่อง 30 เรื่อง 
การเรียนการสอน
ต่อปี
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เป้าประสงค์

102
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผิดชอบ
รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน ผู้รับหลั
ดำ
�
เนิ
น
ไม่
ไ
ด้
ด
�
ำ
เนิ
น
ก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ
2. ผลิตสื่อการเรียนการสอน
สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จำ�นวน 30 เรื่อง ประกอบ
ด้วย
-  ผลิตสื่อเสียง ประกอบ
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชุด “Project Play &
Learn Book”  สำ�หรับ
นักเรียนประถมศึกษา ชั้นปี
ที่ 1, 2, 4 และ 5 จำ�นวน
24 เรื่อง
-  ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ประกอบ
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ชุด “Project Play &
Learn Book” สำ�หรับ
นักเรียนประถมศึกษา ชั้น
ปีที่ 1 และ 3 จำ�นวน 6
เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

103

1. ผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง
รอง ผอ. ฝ่าย
และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบตั ิการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยครบทั้ง 17
กิจกรรมตามแผนฯ ของ
สำ�นักสื่อฯ

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
2. เพื่อผลิตสื่อ และ
2.1 ร้อยละของสื่อ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
แผนงานผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และ
ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมต่างๆ
จากทุก
ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุน
สนับสนุนกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย กิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของ
ต่างๆ ตามแผน
ที่สำ�นักสื่อฯ ผลิต
ของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ของ
จากทุกกิจกรรม มหาวิทยาลัย
กิจกรรม
มหาวิทยาลัยให้ดำ�เนิน ของมหาวิทยาลัย
1.  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
ไปได้อย่างมี
2.  งานวันสมเด็จพระเทพฯ

ประสิทธิภาพ
3.  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
4.  สรุปงานโครงการบริการวิชาการ 
5.  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

6.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
7.  งานวันสงกรานต์

8.  งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย

9.  งานราตรีศรีนครินทรวิโรฒ

10. งานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ

11. งานเกษียณอายุราชการ

12. งานวันเด็กแห่งชาติ

13. งานต่างๆ ของฝ่ายเครือข่ายการ 
    เรียนรู้
14. งานไหว้ครู

15. งานลอยกระทง

16. งานวัน ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 
17. งานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี


ผู้รับผิดชอบ
หลัก

1. ผลิตสื่อตามโครงการ
รอง ผอ. ฝ่าย
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม วิชาการและ
และศิลปะ จำ�นวน 1 เรื่อง วิจัย
คือ วีดิทัศน์และภาพนิ่งชุด
“กฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ” ประจำ�ปีพุทธศักราช
2553
2. บุคลากรสำ�นักสื่อฯ
จำ�นวน 28 ราย เข้าร่วม
โครงการผลิตวีดิทัศน์
และภาพนิ่ง ชุด “กฐิน
พระราชทานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำ�
ปีพุทธศักราช 2553 จาก
จำ�นวนบุคลากรทั้งสิ้น 28
ราย

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

1. ปัญหาด้านอุปกรณ์และกำ�ลังคน
    ปัจจุบันสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  มีผู้มาขอใช้บริการจำ�นวนมาก ทั้งนิสิต บุคลากร อาจารย์ บุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อุปกรณ์และกำ�ลังคนของสำ�นักสื่อฯ ที่มีอยู่มีจำ�นวนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติงานพร้อมกันหลายจุด ทำ�ให้การดำ�เนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ไม่
สามารถดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบทุกยุทธศาสตร์
2. ปัญหาด้านการดำ�เนินงาน
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน มีที่ตั้งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น การปฏิบัติงานของสำ�นักสื่อฯ มีความจำ�เป็นต้องปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะการเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยมักมีปัญหาเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์และกำ�ลังคนจำ�นวนมาก เนื่องจากสำ�นักสื่อฯ ยังไม่มีรถ เพื่อใช้ในการดำ�เนินงาน
ของตัวเอง
3. ปัญหาด้านการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
   การดำ�เนินงานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของสำ�นักสื่อฯ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
2.2 จำ�นวนสื่อ
1 เรื่อง
1 เรื่อง
แผนงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม

ด้านการอนุรักษ์
ต่อปี
และศิลปะ
สืบสานวัฒนธรรม
1. ผลิตสื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม 
และศิลปะ
และศิลปะ
2.3 ร้อยละของ ร้อยละ 80 ร้อยละ
2. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน


บุคลากรที่เข้าร่วม
100
วัฒนธรรมและศิลปะ
โครงการอนุรักษ์     
สืบสานวัฒนธรรม
และศิลปะ
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เป้าประสงค์
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก
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1. สำ�นักสื่อฯ จัดโครงการฝึก รอง ผอ. ฝ่าย
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิชาการและ
“การพัฒนาผลงานวิจัยในงาน วิจัย
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา”
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2554 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำ�นวน 16 ราย จากจำ�นวน
บุคลากรทั้งสิ้น 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 64
2. สำ�นักสื่อฯ สนับสนุน/ส่ง
เสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม สัมมนา ประชุม หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
จำ�นวน 3 ครั้ง คือ
   2.1 วันที่ 26-28 มกราคม
2554 นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
และอบรม เชิงปฏิบัติการเครือ
ข่ายรักษ์งานวิจัย เรื่อง “การ
บริหารงานวิจัย และงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา”
   2.2  วันที่ 5 สิงหาคม
2553 โครงการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีที  ครั้งที่ 9 หลักสูตร
ระบบบริหารทุนวิจัย
   2.3 วันที่ 20 พฤษภาคม
2554 ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
พัฒนาผลงานวิจัยในงานสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา” ผู้
เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 16
ราย

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร 1.1 จำ�นวน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
 1. โครงการฝึกอบรมความรู้

ให้มีความรู้ทางด้านการ บุคลากรที่ได้รับ
ร้อยละ 80
64
ทางด้านการวิจัย
วิจัย
การอบรม
การทำ�วิจัยจาก
2. กิจกรรม การสนับสนุน/ส่งเสริม

จำ�นวนบุคลากร
ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
ทั้งหมดของสำ�นัก
สัมมนา ประชุม หรือกิจกรรมที่
สื่อฯ
เกี่ยวข้องกับการวิจัย
1.2 มีระบบการ
1 ครั้ง
3 ครั้ง

จัดการความรู้
ต่อปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
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3. ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ได้ตั้งงบประมาณ
อุดหนุนการทำ�วิจัย ร้อย
ละ 5 ของงบประมาณเงิน
รายได้ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
36,000 บาท และมีผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 1
โครงการ คือ อาจารย์นัท
ธีรัตน์ พีระพันธุ์ โครงการ
วิจัย เรื่อง ความคาดหวัง
และการรับรู้ของคณาจารย์ที่
มีต่อบทบาทและภารกิจของ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการ
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

2. ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ (ระบบการจัดการความรู้ของสำ�นักสื่อฯ)
   เนื่องจากสำ�นักสื่อฯ มีภาระงานมาก ในขณะที่บุคลากรมีจำ�กัด ทำ�ให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานหลายๆ งานไปพร้อมๆ กัน  เมื่อมีภาระงานด่วนต้องเร่งดำ�เนินการ ต้องเลื่อนการฝึกอบรม
หรืองดกิจกรรมไป จึงทำ�ให้ไม่สามารถการกำ�หนดวันเวลาในการฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ได้อย่างชัดเจนหรือให้เป็นไปตามแผนที่กำ�หนดได้   จึงส่งผลให้การดำ�เนินการไม่ต่อเนื่อง
สามารถพัฒนาบุคลากรได้เพียงบางส่วน

1. ปัญหาด้านการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
   สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานให้บริการและผลิตสื่อ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การให้บริการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละ
แผนยุทธศาสตร์มีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำ�เนินงานเป็นจำ�นวนมากและบุคลากรมีจำ�กัด จึงทำ�ให้บุคลากรมีภาระติดพันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสำ�นักสื่อฯ ไม่มีอาจารย์ประจำ�
และนักวิจัยประจำ� ส่งผลให้งานการทำ�วิจัยและการสร้างสรรค์ผลงาน/ทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถดำ�เนินการได้ตามแผนที่กำ�หนดไว้

ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
2. มีระบบกลไกกระตุ้น 2.1 ร้อยละของงบ ร้อยละ
ร้อยละ
3. สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�


ให้บุคลากรผลิตผลงาน ประมาณที่จัดสรร 5 ของงบ 5 ของงบ
โครงการวิจัยที่มุ่งปรับปรุงและพัฒนา
วิจัยและนวัตกรรมเพิ่ม ไว้สำ�หรับเป็นทุน ประมาณ ประมาณ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ขึ้น
อุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ เงินรายได้
ในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและ
แก่ผู้บริหารและ
ประสิทธิภาพ
บุคลากร
4. สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�

โครงการวิจัยที่มุ่งสร้าง/พัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
3. นำ�ผลการวิจัยมาใช้ 3.1 จำ�นวนผล
1 เรื่อง
0

 5. สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�
ในการพัฒนาการผลิต งานวิจัยที่สามารถ
ต่อปี
โครงการวิจัยที่มุ่งสังเคราะห์/สร้าง/
และให้บริการ ตลอดจน นำ�ไปพัฒนาการ
พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ผู้วิจัย
การบริหารจัดการ และ ผลิตหรือการให้
สนใจและสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้
การสร้างวัฒนธรรม
บริการ หรือการ
ให้เหมาะกับงานของสำ�นักสื่อฯ
องค์กร
บริหารจัดการ
สำ�นักสื่อฯ
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2. เพื่อให้ความรู้
คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�
ข้อเสนอแนะ แก่นิสิต
นักศึกษา นักเรียน
คณาจารย์ บุคลากร
และบุคคลทั่วไป
ทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา

1. เพื่อเป็นสถานที่สอน
และฝึกปฏิบัติงานให้
นิสิตเทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา นิสิตวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
นิสิตสาขาการแสดง
นิสิตสาขาวาทการ และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

เป้าประสงค์

2.2 บุคลากรได้รับ อย่างน้อย
เชิญเป็นวิทยากร
10 ครั้ง
กรรมการวิชาการ
ต่อปี
หรือวิชาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญ

38 ครั้ง


1. สำ�นักสื่อฯ  ได้ดำ�เนินกิจกรรมส่ง
เสริมสนับสนุนการเรียนและการฝึก
ทักษะปฏิบัติ โดยมีนิสิต นักศึกษา
และนักเรียน ฝึกงาน/ฝึกทักษะ
ได้แก่
1.1 ฝึกทักษะปฏิบัติ
    - นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่าย
มัธยม) สาขาคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 5 คน ฝึกทักษะปฏิบัติ
หัวข้อ การผลิตรายการโทรทัศน์
    -  นิสิตภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
จำ�นวน 47 คน ที่เรียนในรายวิชา 
การจัดระบบงานวิทยุและโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา (ET320) ฝึกทักษะ
ปฏิบัติ หัวข้อ การผลิตรายการวิทยุ
เพื่อการศึกษา 
     -  นิสิตภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่
เรียนในรายวิชาการจัดระบบบริการ
สื่อและเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
(ET321) จำ�นวน 47 คน ฝึกปฏิบัติ
หัวข้อ การจัดระบบโสตทัศนูปกรณ์

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
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ผอ.
รอง ผอ.
ผช. ผอ.
หัวหน้าฝ่าย
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รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การ
การ
1.1 จำ�นวนนิสิต อย่างน้อย 99 คน
แผนงานพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา และ
50 คน
ของบุคลากรเพื่อรองรับการ
นักเรียน ฝึก
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
1. กิจกรรมส่งเสริม

สนับสนุนการเรียน การฝึก
1.2 บุคลากรได้รับ อย่างน้อย 28 ครั้ง 
ทักษะปฏิบัติ และ
การพัฒนา
2 ครั้ง
การศึกษาดูงาน
ศักยภาพ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรสำ�นักสื่อและ
2.1 จำ�นวนการ
1 ครั้ง
2 ครั้ง
เทคโนโลยีการศึกษา

เข้าศึกษาดูงาน
3. การส่งเสริม/สนับสนุน

สำ�นัก สื่อฯ ของ
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
นักศึกษาจาก
ศักยภาพ
สถาบันอื่น    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   3 พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การ
การ
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1.2 การศึกษาดูงาน จำ�นวน 2 ครั้ง
     - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เอกเทคโนฯ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
จำ�นวน 2 คน ศึกษาดูงานสำ�นักสื่อฯ
เพื่อประกอบการศึกษากระบวนวิชา 
ET611 (การจัดการระบบเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา)
    - นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชา
เอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จำ�นวน 6 คน ศึกษาดูงาน
สำ�นักสื่อฯ เพื่อประกอบการศึกษา
รายวิชาศูนย์สื่อการศึกษา
2. สำ�นักสื่อฯ จัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับแผน
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร จำ�นวน 1 ครั้ง
3. การส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรได้
รับการพัฒนาศักยภาพ
  3.1 สนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
เพื่อพัฒนาตนเองทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวน 22 ครั้ง
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ไปเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการหรือ
วิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
จำ�นวน 38 ครั้ง

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
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4. เพื่อฝึกอบรมแก่
คณาจารย์ บุคลากร
และบุคคลทั่วไป
ทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา

3. เพื่อสร้างแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้  
ฐานข้อมูลทางวิชาการ
และแหล่งข้อมูล
ประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

4.1 จำ�นวน
1 โครงการ
โครงการฝึกอบรม
ต่อปี
ทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา

0

 แผนงานการจัดฝึกอบรม
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม

-

1. การจัดเก็บสถิติการเข้าสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการในฐานข้อมูลระบบ
วีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on
Demand) ของสำ�นักสื่อฯ (ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30
กันยายน 2554) มีจำ�นวนการสืบค้น
ข้อมูลทั้งสิ้น 45,517 ครั้ง
2. การผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมประจำ�ปี
ของมหาวิทยาลัย สำ�นักสื่อฯ ได้ผลิต
วีดิทัศน์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตามแผนฯ ปี 2554 ของสำ�นักสื่อฯ
รวมทั้งวีดิทัศน์กิจกรรมอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่
กำ�หนดไว้ตามแผนเข้าระบบวีดิทัศน์
ตามประสงค์ รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 24
กิจกรรม ดังนี้
  1. หมวดผลงานสำ�นักสื่อฯ
จำ�นวน 6 เรื่อง
  2. หมวดกิจกรรมของ มศว  (18
     กิจกรรม) จำ�นวน 24 เรื่อง

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
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ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การ
การ
3.1 จำ�นวนการ ไม่น้อยกว่า 45,517
แผนงานสร้างแหล่ง

เข้ามาสืบค้น
5,000 ครั้ง
ครั้ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ ฐาน
ข้อมูลทางวิชาการ
ข้อมูลทางวิชาการและแหล่ง
ในฐานข้อมูลของ
ข้อมูลประวัตศิ าสตร์ของ
สำ�นักสื่อฯ ของ
มหาวิทยาลัย
นิสิต อาจารย์
1. การสร้างคลังข้อมูล

หรือบุคคลทั่วไป
ความรู้ทางวิชาการ
2. การสร้างคลังข้อมูล

3.2 ร้อยละของ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ความรู
ท
้
างประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์

กิจกรรมที่นำ�ไปจัด ร้อยละ 80
100
ของมหาวิทยาลัย
ทำ�เป็นฐานข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์
จากทุกกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
ที่สำ�นักสื่อฯ
ดำ�เนินการประจำ�
ปี 2554
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1. ปัญหาด้านการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต
สำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้ หากแต่มิได้มีการกำ�หนดบุคลากรสำ�หรับดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากบุคลากรทุกคนต่างมีภาระ
งานประจำ�ทำ�ให้บางครั้งไม่สามารถดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง
2. ปัญหาด้านการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
    สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่มีแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย แต่ละแผนยุทธศาสตร์มีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดำ�เนินงานจำ�นวนมาก โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์การหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงานที่ต้องทุ่มเทและมีภาระติดพันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกำ�ลังคนของสำ�นักสื่อฯ มีจำ�กัด ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินการวิจัยได้ตรงตามแผนที่วางไว้ในทุก
โครงการ
3. ปัญหาด้านระบบฐานข้อมูล
   3.1 ความคมชัดของสัญญาณภาพและเสียงวีดิทัศน์ตามประสงค์ และการถ่ายทอดสดการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องจากข้อจำ�กัดด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้งานมายาวนานเริ่มเสื่อมคุณภาพ (ห้องเรียนทางไกลปฏิสัมพันธ์ 14-304)
   3.2 ความเร็วของการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำ�กัดที่ 100 Mbps ส่งผลต่อการให้บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand) และการถ่ายทอดสด
การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ ส่งผลให้การใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันมีข้อจำ�กัด
   3.3 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลวีดิทัศน์ทางวิชาการและฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องเดียวกันซึ่งมีจำ�นวนความจุจำ�กัด
   3.4 ยังไม่มีระบบสำ�รองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง
   3.5 ระบบไฟฟ้าของอาคาร 14 ไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ (ไฟฟ้าดับบ่อยบางครั้งดับตอนกลางคืนไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่) ส่งผลให้ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ไม่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 
มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย/สูญเสียของข้อมูล และส่งผลให้เครื่องแม่ข่าย (Server) ชำ�รุดเสียหายก่อนเวลาอันควร
   3.6 การติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานเท่าที่ควร มีความเสี่ยงต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา  การชำ�รุดเสียหายก่อนเวลาอันควร รวมถึงการสูญหาย/สูญ
เสียของข้อมูล
   3.7 สำ�นักสื่อฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณลงทุนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปีงบประมาณจำ�กัด ส่งผลให้การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ต่อเนื่อง

ปัญหา/อุปสรรค
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1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในที่มี
ลักษณะภาระงาน
ใกล้เคียงกันใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
1. สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการ
โครงการความร่วมมือที่จัดร่วม
กันระหว่างหน่วยงานภายในที่มี
ลักษณะภาระงานใกล้เคียงกัน
จำ�นวน 3 โครงการ คือ
  1.1 โครงการ IT วิชาการ
  1.2 โครงการความร่วมมือ
Cyber Education
  1.3 โครงการความร่วมมือ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ระหว่างสำ�นัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาและ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (สื่อ
100 เรื่อง)
2. สำ�นักสื่อฯ ส่งเสริมสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยให้
บุคลากรไปเป็นวิทยากรให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย
   2.1 นายชณรรษ หาญ
อาษา  เป็นวิทยากรบรรยายให้
กับภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
จำ�นวน 13 ครั้ง
-  เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้าน
วิทยุกระจายเสียง
-  เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดรายการวิทยุ
-  เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในหอ
ดนตรีและศิลปะการแสดง
-  เรื่อง การจัดระบบโสต
ทัศนูปกรณ์
-  เรื่อง งานบันทึกเสียงสำ�หรับ
การผลิตรายการวิทยุเพื่อ
การศึกษา

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
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1. ผอ.
2. รอง ผอ.
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
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ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
1.1 จำ�นวน
1
3
แผนงานความร่วมมือระหว่างเครือ

โครงการความ
โครงการ โครงการ
ข่าย
ร่วมมือกับ
1. โครงการ IT วิชาการ

หน่วยงานภายใน
2. โครงการความร่วมมือ Cyber

ที่มีลักษณะภาระ
Education
งานใกล้เคียงกัน

3. โครงการความร่วมมือ KIDs’D

4. โครงการความร่วมมือผลิต
1.2 จำ�นวนการ
3 ครั้ง
13 ครั้ง 
บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
ได้รับเชิญเป็น
ต่อปี
สังคม
วิทยากรให้กับ

5. โครงการความร่วมมือ
หน่วยงาน
โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
เครือข่ายของ

6. โครงการความร่วมมือการผลิต
บุคลากร
สื่อต้นแบบ

7. โครงการอบรมคณาจารย์ผู้สอน
1.3 จำ�นวน
1
1 โครงการ 
ทางไกล
โครงการฝึกอบรม โครงการ
8. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ที่จัดร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย
ระหว่างหน่วย
9. การส่งเสริม/สนับสนุนการใช้

งานเครือข่าย  
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เครือข่ายภายใน

10. กิจกรรมลงนามความร่วมมือ
กับหน่วยงานเครือข่ายภายใน เช่น
สำ�นักคอมพิวเตอร์ สำ�นักหอสมุด
กลาง สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ คณะศึกษา
ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา

2. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัย

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
2.1 จำ�นวนการ
อย่าง
0
 แผนงานการฝึกอบรมบุคลากร
แลกเปลี่ยน
น้อย
1. การฝึกอบรมบุคลากรกับองค์กร 
วิทยากรกับ
1 ครั้ง
ภายนอกมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
ต่อปี

2. โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดู
เครือข่าย
งาน
ภายนอก
ร่วมกับองค์กรอื่นในต่างประเทศ

3. การฝึกอบรมร่วมกันระหว่าง
2.2 จำ�นวนการ
อย่าง
3 ครั้ง
หน่
ว
ยงานเครื
อ
ข่
า
ย

ได้รับสนับสนุน
น้อย
4. กิจกรรมการจัดสรรหรือส่งเสริม 
บุคลากร/
1 ครั้ง
ให้บุคลากรไปศึกษาดูงานในต่าง
วิทยากร/อุปกรณ์
ต่อปี
ประเทศ
จากหน่วยงาน
ภายนอก  
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   2.2 นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์  
เป็นวิทยากรบรรยายให้กับภาค
วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ จำ�นวน
1 ครั้ง ในเรื่องเทคนิคการจัด
รายการวิทยุอย่างมืออาชีพ
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ หลักสูตร การผลิตวีดิ
ทัศน์ขั้นสูง เมื่อวันที่ 30-31
สิงหาคม 2554 โดยมีนิสิต
จากภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้า
ร่วมอบรม
4. การอบรมการใช้งานอุปกรณ์
“ชุดผลิตสื่อการเรียนรู้ระบบ
ดิจิทัลความคมชัดสูง” เมื่อวันที่
20-21 มิถุนายน 2554 และ
วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554
โดยสำ�นักสื่อฯ ได้รับการ
สนับสนุน
วิทยากรจากบริษัท เอส.ที.คอม
มิวนิเคชัน่ ส์ จำ�กัด จำ�นวน 2 ครัง้
5. การอบรมเพิ่มเติมของ
บุคลากรฝ่ายผลิตสื่อฯ และฝ่าย
การสอนทางไกลฯ ณ หอดนตรี
และศิลปะการแสดงเมื่อเดือน
สิงหาคม 2554 โดยได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรจากบริษัท
สตรองบราเดอร์ส 1961 จำ�กัด

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

- ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรค

3. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานใน
ต่างประเทศใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

3.1 จำ�นวน
โครงการฝึกอบรม
ที่จัดร่วมกัน
ระหว่างหน่วย
งานเครือข่าย  

1
โครงการ

0


ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
2.3 จำ�นวนการ
อย่างน้อย
2 ครั้ง

จัดสรรหรือ
1 ครั้ง
ส่งเสริมให้
บุคลากรไปศึกษา     
ดูงานใน
ต่างประเทศ
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

6. สำ�นักสื่อฯ ได้ส่งเสริมให้
บุคลากรไปศึกษาดูงานในต่าง
ประเทศ จำ�นวน 2 ราย คือ
    6.1  นายชูศักดิ์ สุข
สำ�ราญ เข้าร่วมโครงการฝึก
อบรมและศึกษาดูงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(ระดับปฏิบัติงานระดับต้น)
ณ มหาวิทยาลัยจำ�ปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันที่ 24-28
มีนาคม 2554
    6.2  นายชณรรษ หาญ
อาษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการ ณ มหาวิทยา
ลัยดานัง ประเทศสาธารณรัฐ
เวียดนาม เมื่อวันที่ 1-6
เมษายน 2554

ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ
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2. เพื่อให้มีการ
นำ�อุปกรณ์ต่างๆ
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
และคุ้มทุน

1. เพื่อนำ�เงินรายได้
มาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงาน

เป้าประสงค์

มหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมต่างๆ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมผลิตวีดิทัศน์สื่อการเรียน
การสอนให้แก่คณะ/สถาบัน/สำ�นัก ที่
มีการเรียนการสอน
4. โครงการฝึกอบรมทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา
5. กิจกรรมบริการเช่าอุปกรณ์และ
สถานที่
6. การจัดทำ�วีดิทัศน์สรุปผลงานของ
ศูนย์บริการวิชาการ
7. กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้
บริการสิ่งพิมพ์แก่ คณะ/สถาบัน/
สำ�นัก และกิจกรรมต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอด
จนการเรียนการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์
8. กิจกรรมบริการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
9. โครงการจำ�หน่ายภาพนิ่งและวีดิ
ทัศน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
10. กิจกรรมบริการสำ�เนาวีดิทัศน์การ
เรียนการสอนทางไกลในรายวิชาต่างๆ
11. กิจกรรมบริการสำ�เนาซีดีแนะนำ�
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2. จำ�นวนผู้ขอใช้
บริการจาก
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

ลดลง
ร้อยละ
25.57






















ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
1. รายได้จาก
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
แผนงานการหารายได้ภายใน

การผลิตและการ ร้อยละ 5 ร้อยละ 20
มหาวิทยาลัย
1. กิจกรรมผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�

ให้บริการ เพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5     หารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
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2. มีการจัดเก็บสถิติผู้ขอ
ใช้บริการจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มี
จำ�นวนผู้ขอใช้บริการทั้งสิ้น
จำ�นวน 352 ราย และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มี
จำ�นวนผู้ขอใช้บริการทั้งสิ้น  
จำ�นวน 262 ราย (จำ�นวนผู้ขอ
ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ลดลงจากปี พ.ศ. 2553
= 90 ราย คิดเป็นร้อยละ
-25.57%)

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการหา
รายได้จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อฯ
มีรายได้ทั้งสิ้น จำ�นวน
17,086,497 บาท เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น จำ�นวน
14,238,613 บาท ดังนั้น ราย
ได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553
= 2,847,884 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 20
(2,847,884 x 100/14,238,613)

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

1. ผู้อำ�นวย
การ
2. รอง ผอ.
3. ผช. ผอ.
4. หัวหน้า
ฝ่ายทุกฝ่าย

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ

1. กิจกรรมบริการผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�
หน่วยงาน
2. กิจกรรมบริการผลิตวีดิทัศน์
กิจกรรมต่างๆ  
3. กิจกรรมผลิตวีดิทัศน์สื่อการเรียน
การสอน
4. โครงการฝึกอบรมทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา
5. กิจกรรมบริการเช่าอุปกรณ์ และ
สถานที่
6. กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
7. กิจกรรมบริการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์
8. กิจกรรมบริการผลิตสื่อการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยและ
การขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
9. กิจกรรมบริการสำ�เนาวีดิทัศน์ ซีดี
ดีวีดี
10. กิจกรรมบริการบันทึกเสียงเพื่อ
การผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์  
และกิจกรรมต่างๆ
11. กิจกรรมบริการระบบการประชุม
ทางไกลปฏิสัมพันธ์
12. กิจกรรมบริการสตูดิโอถ่ายภาพ
เคลื่อนที่
13. กิจกรรมบริการเครื่องเสียงนอก
สถานที่

แผนงานการหารายได้ภายนอก
มหาวิทยาลัย

12. กิจกรรมบริการบันทึกเสียงเพื่อ
การผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์  
และกิจกรรมต่างๆ
13. กิจกรรมบริการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัย
14. กิจกรรมบริการระบบการประชุม
ทางไกลปฏิสัมพันธ์
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา













ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ
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1. ปัญหาด้านการเก็บค่าบริการ
   การให้บริการผลิตสื่อการเรียนรู้ หรือการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์   เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มักประสบปัญหา คือ 1) ไม่สามารถเก็บค่าบริการ
เป็นเงินสด ยกเว้นหน่วยงานได้รับงบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ไม่สามารถเก็บค่าบริการ โดยวิธีการตัดโอนงบประมาณแผ่นดินได้ 3) หน่วยงานที่มาขอใช้บริการมีงบประมาณเงินรายได้
ไม่เพียงพอ
2. ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน
    สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความจำ�เป็นต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยก่อนเป็นหลัก ดังนั้น การรับงานภายนอกมาดำ�เนินการ จึงไม่สามารถ
กำ�หนดวันเสร็จของงานได้อย่างแน่นอนทุกครั้ง ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มาขอใช้บริการจากภายนอก รวมถึงการดำ�เนินการหารายได้ยังไม่สามารถดำ�เนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากหลัก
เกณฑ์ ระเบียบการเบิกจ่าย ไม่เอื้อให้สามารถดำ�เนินการกับผู้ขอใช้บริการได้ทั้งหมด
3. ปัญหาด้านเจตคติของบุคลากรสำ�นักสื่อฯ
    สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งพัฒนามาจากหน่วยงานให้บริการสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ ดังนั้น เจตคติของบุคลากรจึงคุ้นชินกับการให้บริการแบบงาน
ราชการทั่วไป ซึ่งไม่ได้คำ�นึงถึงต้นทุน-กำ�ไร มีความแตกต่างจากการดำ�เนินงานแบบหารายได้เหมือนภาคเอกชน ทำ�ให้การหารายได้ยังดำ�เนินไปได้อย่างไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ทั้งในเรื่องของรูปแบบ
การให้บริการ การทุ่มเทการทำ�งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ การประหยัดงบประมาณ และระบบการเงินการบัญชี

ปัญหา/อุปสรรค
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1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง การปรับแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร จำ�นวน 1 ครั้ง
2. กิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทางการศึกษาแก่
บุคลากร จำ�นวน 16 ครั้ง
3. โครงการ 5ส (ในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นัก
สื่อฯ ได้จัดกิจกรรม 5ส แต่ไม่
ได้มีการตรวจประเมินการจัดทำ�
กิจกรรม 5ส)
4. จัดระบบการสำ�รวจความคิด
เห็นของผู้ขอใช้บริการต่อการ
ให้บริการของสำ�นักสื่อฯ ทาง
ระบบ e-Survey

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
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1. รอง ผอ.
ฝ่ายบริหาร
2. ผช.ผอ.
ฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รายงานประจำ�ปี 2554 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
1. เพื่อปรับยุทธวิธีการ 1.1 ระดับความ
ร้อย 80 ร้อยละ 71 
แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิง
ให้บริการเป็นการให้
พึงพอใจของผู้ขอ
ธุรกิจ
บริการเชิงรุกในการ
ใช้บริการที่มีต่อ
1. การปรับภาพลักษณ์ของสำ�นัก

พัฒนาองค์กร
การให้บริการของ
สื่อฯ ให้เป็นหน่วยงานทางด้าน
สำ�นักสื่อฯ อยู่ใน
เทคโนโลยีทางการศึกษาและทัน
ระดับดี
สมัย
1.2 ผลการ
ร้อยละ 75
0
 2. โครงการจัดอบรม สัมมนา 

ประเมินการจัดทำ�
การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
กิจกรรม 5ส
วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
อยู่ในระดับดี
ทางการศึกษาแก่บุคลากร

3. กิจกรรมการส่งเสริมให้บุคลากร
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร 2.1 บุคลากรได้
อย่างน้อย 17 ครั้ง 
เข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ให้มีความรู้ความ
เข้าร่วม อบรม
1 ครั้งต่อปี
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถทางด้านการ
สัมมนา ศึกษาดู
จิตสำ�นึกการให้บริการที่ดี  
ผลิตและการให้บริการ งาน ทางด้าน
4. กิจกรรม จัดหาระบบการจัดการ 
วิชาการ วิชาชีพ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
รวมถึงด้าน
จัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน ตอบ
เทคโนโลยีใหม่
สนองความต้องการของผู้ขอใช้
บริการ
3. เพื่อพัฒนาจิตสำ�นึกที่ 3.1 บุคลากรเข้า 1 ครั้งต่อปี
0
 5. โครงการกิจกรรม 5ส

ดีต่อการให้บริการ
ร่วมอบรมหรือ
6. กิจกรรมสำ�รวจความพึงพอใจ

กิจกรรมส่งเสริม
ของผู้ขอใช้บริการที่มีต่อการให้
คุณธรรมจริยธรรม
บริการของสำ�นักสื่อฯ
และจิตสำ�นึก
การให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6     การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

4. เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
4.1 ผู้บริหาร และ 1 ครั้งต่อปี 2 ครั้ง
แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพงาน

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ สู่องค์กร
การคลังและพัสดุ
เชิงธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการ/
1. การส่งเสริม/สนับสนุนการ

กิจกรรมอบรมหรือ
เพิ่มพูนความรู้ดา้ นการคลังและ
ให้ความรู้ด้านการ
พัสดุแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
คลังและพัสดุ
ด้านการคลังและพัสดุ

2. กิจกรรมจัดหาระบบสารสนเทศ
4.2 มีแผนผังขั้น 2 กระบวน 1 กระบวน
 ด้านการคลังและพัสดุมาใช้ในการ
ตอนการปฏิบัติงาน
งาน
งาน
บริหารจัดการ
ด้านการคลัง
ต่อปี
และพัสดุ
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5. สนับสนุนให้ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและ
พัสดุเข้าร่วมอบรมกับหน่วย
งานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ดังนี้
5.1 นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ
เงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การบริหารงานพัสดุและการจัด
ซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28-29
มี.ค. 2554 ซึ่งจัดโดยสำ�นัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม
ม.ธรรมศาสตร์
5.2 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สำ�นักสื่อฯ  นักวิชาการเงิน
และบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรม
สัมมนาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27
พ.ค. 2554 ซึ่งจัดโดยกองคลัง
มศว
6. มีการจัดทำ�แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านการคลังและ
พัสดุประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
และผู้ขอใช้บริการทราบ โดยได้
จัดทำ�แผนผังขั้นตอนการตัดโอน
งบประมาณ (ค่าบริการ) เผย
แพร่ผ่านเว็บไซต์สำ�นักสื่อฯ

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
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1. ปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กร
    จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสำ�นักสื่อฯ พบว่าวัฒนธรรมองค์กรของสำ�นักสื่อฯ ยังเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำ�งานแบบราชการ การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นหน่วยงานเชิง
ธุรกิจ  จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบการให้บริการ ทัศนคติของการให้บริการ และอื่นๆ ให้สามารถแข่งขันหรือเทียบเท่าการให้บริการของภาคเอกชนได้
2. ปัญหาด้านงบประมาณ
   สำ�นักสื่อฯ ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหารายได้ของสำ�นักสื่อฯ ดังนั้น โอกาสใน
การนำ�เงินจำ�นวนมากๆ มาลงทุนจึงเป็นไปได้ยาก ทำ�ให้ไม่สามารถเปิดรูปแบบการให้บริการงานใหม่ๆ ได้
3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
    สำ�นักสื่อฯ ยังมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบราชการ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในสำ�นักสื่อฯ จะได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจากภาคเอกชนที่ยึด
ประสิทธิภาพในการทำ�งานและคุณภาพของผลงานในการกำ�หนดเงินเดือนและสิทธิ์ต่างๆ เป็นหลัก ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในการบริหารจัดการและการพัฒนาสำ�นักสื่อฯ ให้เป็นหน่วยงานเชิงธุรกิจ

ปัญหา/อุปสรรค

