รายงานประจำ
�
ปี
2555
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
CEMT ANNUAL REPORT 2012

CEMT ANNUAL REPORT 2012

สารบัญ
สารจากผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ข้อมูลสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ประวัติสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์
โครงสร้างสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะกรรมการประจำ�สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร
สถานที่ตั้งและข้อมูลอาคารสถานที่

ผลการดำ�เนินงาน

การดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม
การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผลงานเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การดำ�เนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว
การพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

หน้า
5
8
10
11
12
13
18

22
22
26
27
28
30
31
52
53

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

รายงานการบริหารตามหมวดเงินงบประมาณ

สรุปการบริหารตามหมวดเงินงบประมาณ
สรุปยอดรายได้ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
การปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
การประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ
กิจกรรม 5ส

แนวทางการพัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การวิเคราะห์ SWOT
การทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสำ�นักสื่อฯ
การปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555–2559)
แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558)

คณะผู้จัดทำ�				
ภาคผนวก

รายละเอียดผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

56
57

62
66
67
74

78
79
80
89

94
98

CEMT ANNUAL REPORT 2012

Srinakharinwirot University
Center for Educational
Media and Technology

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สารจากผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตคนเข้าสู่สังคม โดย
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่สนับสนุนทั้งในการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการและการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษาได้รับมอบภารกิจในการผลิตและให้บริการสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อและบริการ
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลทาง
วิชาการและฐานข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ พัฒนาหน่วยงานโดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ
งานให้กับนักเรียนและนิสิต หารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่
มีภารกิจใกล้เคียงกันเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
บัดนี้ การดำ�เนินงานในภารกิจต่างๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำ�นักสื่อฯ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในปี 2555 พร้อมทั้งได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางพัฒนา
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ข้อมูลสำ�นักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา
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ประวัติสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทันสมัย ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่ 8
มหาวิ ท ยาลั ย จึ งได้ เ ริ่ ม เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะจั ด ตั้ ง สำ � นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาขึ้ น อย่ า งจริ ง จั ง
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
กรรมการ
ต่อมาได้มีมติให้จัดทำ�โครงการจัดตั้งสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จัดสรรงบ
ประมาณสำ�หรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสำ�นักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ       
ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา  (IT Campus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
รับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3
เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทำ�ให้
การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้
ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้ 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

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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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

ยุทธศาสตร์สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้และสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นองค์กรฐานการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 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

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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คณะกรรมการประจำ�สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย์วรรณวรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการ

นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
และบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์)
กรรมการ

นายสุเมธ กลิ่นหอม
หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์
กรรมการ

นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
กรรมการ

นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออ
หัวหน้าศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ

นายชณรรษ หาญอาษา
เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหารสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร

นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายชณรรษ หาญอาษา
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำ�นักสื่อฯ

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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บุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

นายชณรรษ หาญอาษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นางอภิรดี สุขีเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำ�นาญการ)

นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญ์พิชญา ตั้งสกุลเดิม
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอรัญญา เข็มทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์
(ประสานมิตร-องครักษ์)

นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าฝ่าย
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

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

นายสุเมธ กลิ่นหอม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้าฝ่าย

นายชณรรษ หาญอาษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายชัยพร สุวรรณประสพ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสัญญา จงจิตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวมานิตา สุขก้อน
นักวิชาการช่างศิลป์

นายธนิสร ศิริรธัญญู
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงาน)

นายชูศักดิ์ สุขสำ�ราญ
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายกริช มะกล่ำ�เทศ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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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 เว็บไซต์ http://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)
14-305 (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

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
เว็บไซต์ http://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

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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การดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
ผลการดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ด้านการเรียนการสอน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานผลิตและให้บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนิสิต
โดยสำ�นักสื่อฯ ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนและนิสิตในสังกัด แต่สำ�นักสื่อฯ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการสอนและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา

1) ฝึกงาน/ฝึกทักษะ
ที่

หน่วยงาน

กิจกรรม

รายละเอียด

จำ�นวน

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(ฝ่ายมัธยม)

ฝึกงาน

5 คน

2. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ฝึกทักษะปฏิบัติ

3. ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

ฝึกงาน

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติงาน
ด้านการออกแบบกราฟิก
นิสิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ ที่เรียนในรายวิชา การจัดระบบงาน
วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ET251)
ฝึกงาน หัวข้อ ด้านคอมพิวเตอร์ การผลิต
การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นิสิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ ฝึกงานด้านโสตทัศนศึกษา
นักศึกษา หลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำ�นวน 2 คน
ฝึกงานสำ�นักสื่อฯ

ฝึกงานิ

32 คน

1 คน
2 คน

ภาพ : นักเรียน นิสิตฝึกงาน/ฝึกทักษะปฏิบัติ
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ภาพ : นักเรียน นิสิตฝึกงาน/ฝึกทักษะปฏิบัติ

2) ศึกษาดูงาน
ที่

วันที่

1. 16 สิงหาคม 2555

2.

9 กุมภาพันธ์ 2555

หน่วยงาน

กิจกรรม

จำ�นวน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอก
เทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิชา 
ET611 (การจัดการระบบเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา) ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ดู
งานสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการ
ศึกษา

5 คน

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

3 คน

ภาพ : ประมวลภาพนักศึกษาศึกษาดูงานสำ�นักสื่อฯ
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ด้านการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการวิจัย โดยได้กำ�หนดแผนงานด้านการวิจัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งสำ�นักสื่อฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ไว้สำ�หรับเป็น
เงินอุดหนุนการทำ�วิจัยของบุคลากร เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณรายได้ของสำ�นักสื่อฯ จำ�นวน 1 โครงการ ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการวิจัย

1. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและการสืบค้น
ฐานข้อมูลภาพถ่าย
ของสำ�นักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อนักวิจัย
นายสุรเชษฐ์  มีฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง

บทบาท

สัดส่วน
ที่ทำ�วิจัย

ทุนวิจัย

หน.โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

70%
30%

50,000 บาท

นอกจากนี้ สำ�นักสื่อฯ ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมระบบและกลไกด้านการวิจัย ดังนี้
1) กิจกรรมการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำ�นวน 1 โครงการ คือ
สำ�นักสื่อฯ ได้นำ�ผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ของสำ�นักสื่อฯ          
โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายนำ�ผลวิจัยไปปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
2) กิจกรรมการสนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา  ประชุม หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย จำ�นวน 2 ครั้ง คือ
- นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง
- นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์ เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการและให้คำ�ปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย : คลินิกวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะที่ 2 หลักสูตร “การวิจัยนโยบายสาธารณะ”
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ด้านการบริการวิชาการ
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ โดยให้บริการและผลิตสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมวิชาการต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อฯ มีผลการดำ�เนินงานด้าน
การบริการวิชาการ ดังนี้

1) โครงการบริการวิชาการ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1. โครงการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และ
ปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2553
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กิจกรรมพี่สอนน้อง หัวข้อ “เทคนิคการออกแบบกราฟิก : Graphic
Design”
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม
3D Animation

ระยะเวลาดำ�เนินการ
1 ธันวาคม 2554 ถึง
6 กุมภาพันธ์ 2555
16 กุมภาพันธ์ 2555
6 – 7 กันยายน 2555

2) การให้บริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิชาการและคลังข้อมูล
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
		 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้ดำ�เนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
พร้อมบันทึกวีดิทัศน์รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์เผยแพร่บน
เว็บไซต์วีดิทัศน์ตามประสงค์ (http://vod.swu.ac.th) และจัดทำ�คลังข้อมูลทางวิชาการและคลังข้อมูล
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand) มีสถิติ
การใช้งานเว็บวีดิทัศน์ตามประสงค์ (จำ�นวนการเข้าชม) ทั้งสิ้น 36,861 การเข้าชม/ใช้งาน และมีสื่อที่
เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ ดังนี้
1. คลังข้อมูลทางวิชาการ ได้ดำ�เนินการผลิตบทเรียนการสอนทางไกลบนเครือข่ายและผลิต
ดีวีดีบทเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ จากทุกรายวิชาที่มีการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ จำ�นวน 3 รายวิชา
จำ�นวน 40 เรื่อง
2. คลังข้อมูลวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (SWU Videos) ได้ดำ�เนินการผลิตสื่อ
และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 26 กิจกรรม
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ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  มีผลการดำ�เนินงานด้านการทำ�นุ
บำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม ดังนี้
1. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี
พุทธศักราช 2554 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554
สำ�นักสื่อฯ
ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจำ�ปีพุทธศักราช 2554 โดยจัดทำ�วีดิทัศน์และภาพนิ่ง และส่งไปยังสำ�นักหอสมุดกลาง
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (หอจดหมายเหตุ) รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำ�นักสื่อฯ (http://cemt.
swu.ac.th) นอกจากนี้ผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ยังได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำ�บลท่าฉลอม อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร และร่วมทำ�บุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา 

ภาพ : ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และสื่อวีดิทัศน์และภาพนิ่งที่ผลิตโดยสำ�นักสื่อฯ

2. โครงการงานวันสถาปนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 17 ปี
สำ�นักสื่อฯ ได้จัดโครงการงานวันสถาปนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ครบรอบ 17 ปี
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีพิธีสงฆ์ ทำ�บุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล
เสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่บุคลากร รวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำ�นักสื่อฯ โดย
เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน  

ภาพ : ประมวลภาพงานวันสถาปนาสำ�นักสื่อฯ ครบรอบ 17 ปี

3. งาน “มศว สืบสานสงกรานต์ไทย ปี พ.ศ. 2555”
ผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ได้ปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมงาน “มศว สืบสาน
สงกรานต์ไทย ปี พ.ศ. 2555” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยได้ร่วมรดน้ำ�ดำ�หัวขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร

ภาพ : ประมวลภาพการปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปี 2555
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การดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของสำ�นักสื่อฯ โดยมีการดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการผลิตและให้บริการเพื่อหารายได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อฯ
มีผลการดำ�เนินงานคิดเป็นร้อยละความสำ�เร็จตามตัวชี้วัดและการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
ผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั
ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนตัว
ชี้วัด

บรรลุ

ไม่บรรลุ

จำ�นวน
โครงการ/
กิจกรรม

ดำ�เนินการ

ไม่ได้
ดำ�เนินการ

3

3

0

9

8

1

ความรู้และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษา

2

2

0

6

3

3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง

7

6

1

7

7

0

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาสำ�นัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

6

5

1

11

12

1

6

5

1

11

12

1

21

18

3

40

34

8

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิต
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์

วัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา

รวม
ร้อยละความสำ�เร็จ
ของการดำ�เนินงาน

ร้อยละ 85.71

ร้อยละ 80.49

ผลงานเด่นในรอบปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินงานสนับสนุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการเพื่อหา
รายได้จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อฯ
มีผลงานการดำ�เนินงาน ดังนี้

1. พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จ
การศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2553
		

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง ระบบเสียง ระบบภาพ
และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ งานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา
2553 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ อาคารกีฬา  1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำ�เภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก

ภาพ : บรรยากาศการปฏิบัติงานของบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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2. งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 25

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง ติดตั้งและเผยแพร่ภาพ
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกเสียง ควบคุมดูแลระบบภาพและเสียง ตลอดจนให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ งาน
“วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 25 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555         
ณ สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3. พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม

สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง บริการเครื่องขยายเสียง ถ่ายทอดสดทาง
SWU Channel และวงจรปิดภายในอาคารโรงเรียนสาธิตฯ ในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา          
5 ธันวาคม 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555            
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายมัธยม

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายมัธยม

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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4. งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปีพุทธศักราช 2554
(ครั้งที่ 27)

		 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2554 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำ�บลท่าฉลอม อำ�เภอเมือง จังหวัดสุมทรสาคร และสำ�นักสื่อฯ
ได้จัดโครงการผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำ�ปี
พุทธศักราช 2554 โดยจัดทำ�วีดิทัศน์และภาพนิ่ง และส่งไปยังสำ�นักหอสมุดกลาง สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ (หอจดหมายเหตุ) รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำ�นักสื่อฯ (http://cemt.swu.ac.th) นอกจากนี้
ผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ยังได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมทำ�บุญในการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2554

5. งานประกวดผลสำ�เร็จโครงการ SIFE ระดับประเทศ (2012 SIFE
Thailand National Exposition)

สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการงานประกวดผลสำ�เร็จโครงการ SIFE ระดับประเทศ (2012 SIFE
Thailand National Exposition) ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และอาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานการประกวดผลสำ�เร็จโครงการ SIFE ระดับประเทศ

6. วีดิทัศน์แนะนำ�มหาวิทยาลัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�มหาวิทยาลัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ภาพ : ภาพวีดิทัศน์แนะนำ�มหาวิทยาลัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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7. วีดิทัศน์การเดินทางของชีวิตศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ และ
สมุดภาพ

สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการผลิตวีดิทัศน์การเดินทางของชีวิตศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ  ตั้งเจริญ
และสมุดภาพ

ภาพ : ภาพวีดิทัศน์การเดินทางของชีวิตศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ และสมุดภาพ

8. งานสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำ�ปี
การศึกษา 2556

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง พิมพ์ภาพ และบริการ
เครื่องเสียงในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำ�ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่
22 – 23 กันยายน 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร Challenger ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ภาพ : การดำ�เนินงานสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง)

9. งานพิธีเปิดโครงการนำ�ร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ภาพ : ประมวลภาพงานพิธีเปิดโครงการนำ�ร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

10. งานแถลงข่ า วสรุ ป ผลโครงการนำ� ร่ อ งการประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณา
การคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนว
นโยบายของรัฐบาล

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานงานแถลงข่าวสรุปผลโครงการนำ�ร่องการประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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11. พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ)
ประจำ�ปี 2554

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานงานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันพ่อแห่งชาติ) ประจำ�ปี 2554

12. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันแม่แห่งชาติ) ประจำ�ปี 2554

สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และบริการเครื่องขยายเสียง ในพิธีถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2555 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานงานพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันแม่แห่งชาติ) ประจำ�ปี 2554

13. วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปี 2555

สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ในงานวัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ บริเวณอาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ บริเวณอนุสาวรีย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล และโรงละครอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปี 2555

14. การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินงานประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 6
ประจำ�ปี 2555 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ประจำ�ปี 2555

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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15. งาน มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2555

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงาน มศว IT วิชาการ
ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2555 เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2555 ณ
หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยดำ�เนินการ
ถ่ายทอดสดการบรรยายวิชาการผ่านเว็บ (Web Cast) ผ่านระบบ Video Conference และระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้องบรรยายวิชาการ บันทึกวีดิทัศน์และภาพนิ่งภายในงาน
รวมถึงร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานโครงการประชุมวิชาการ มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 4

16. งานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
ประจำ�ปีการศึกษา 2555

สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง จัดทำ�วีดิทัศน์สรุปงาน บริการระบบโทรทัศน์
วงจรปิด เครื่องเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ ในการจัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้าง
อัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปีการศึกษา 2555 วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2555 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ฯ

17. พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2555

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง เครื่องเสียง และ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  ในงานวันไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา  2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ
อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานวันไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2555

18. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2555

สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการบันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดิทัศน์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี
2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/องครักษ์ และ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ วิทยาโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานวันเด็ก
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19. งานวันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปี
พุทธศักราช 2555

			 สำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการเครื่องเสียง ผลิตวีดิทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ บันทึกวีดิทัศน์
ภาพนิ่ง และพิมพ์ภาพที่ระลึก ในงานวันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปีพุทธศักราช
2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปี 2555

20. งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง ออกแบบโปสเตอร์ และบริการ
เครื่องขยายเสียง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  บัวศรี

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

21. พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์ แด่พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์

สำ�นักสื่อฯ
ได้ดำ�เนินการบันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดิทัศน์งานพิธีถวายปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ แด่พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทาน
รังสฤษฎ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 ณ อาคารโรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษฎ์
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ แด่พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์

22. โครงการบริการวิชาการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2553

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดโครงการผลิตวีดิทัศน์ที่ระลึกงานพิธีพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2553 วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยจำ�หน่ายในราคาชุดละ 300 บาท ซึ่งมีผู้สั่งจอง        
วีดิทัศน์ทั้งสิ้น จำ�นวน 169 ชุด รวมเป็นรายรับจำ�นวนทั้งสิ้น 50,700 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ภาพ : บรรยากาศการจำ�หน่ายวีดิทัศน์ที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำ�ปีการศึกษา 2553
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23. การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (DVD) การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
และวีดิทัศน์กิจกรรมมหาวิทยาลัย

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน และสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
23.1 ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนในทุกรายวิชาที่มีการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
และส่งไปยังสำ�นักหอสมุดกลาง เพื่อเผยแพร่/ให้บริการแก่นิสิต จำ�นวน 3 รายวิชา ผลิตบทเรียน จำ�นวน
40 เรื่อง ประกอบด้วย
1) วิชา BI102 ภาคเรียนที่ 2/2554 จำ�นวน 12 เรื่อง
2) วิชา BI101 ภาคเรียนที่ 1/2555 จำ�นวน 15 เรื่อง
3) วิชา PY100 ภาคเรียนที่ 1/2555 จำ�นวน 13 เรื่อง
23.2 ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนจากรายวิชาที่มีการสอนระบบวงจรปิดที่
มศว องครักษ์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่นิสิต จำ�นวน 1 รายวิชา จำ�นวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย
1) วิชา CH100 ภาคเรียนที่ 1/2555 จำ�นวน 8 เรื่อง
23.3 ผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนสำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(สพฐ.) จำ�นวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย
1) สื่อเสียงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด “Project Play & Learn
Book” สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 6 เรื่อง
2) สื่อเสียงประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด “Project Play & Learn
Book” สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 จำ�นวน 8 เรื่อง
23.4 ผลิตวีดิทัศน์กิจกรรมประจำ�ปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวีดิทัศน์กิจกรรมอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่กำ�หนดไว้ตามแผน และเผยแพร่ผ่านระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ รวม
ทั้งสิ้นจำ�นวน 26 กิจกรรม ดังนี้
1) หมวดผลงานสำ�นักสื่อฯ
จำ�นวน 1 เรื่อง (39 ตอน)
2) หมวดกิจกรรมของ มศว
จำ�นวน 24 เรื่อง
3) หมวดแนะนำ�มหาวิทยาลัย
จำ�นวน 1 เรื่อง

ภาพ : ประมวลภาพสื่อการเรียนการสอน และสื่อที่สำ�นักสื่อฯ ผลิต

24. การจัดทำ�คลังข้อมูลเชิงวิชาการและประวัติศาสตร์

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ จำ�นวนมาก และ
รวบรวมวีดิทัศน์ ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตขึ้น เพื่อจัดทำ�เป็นคลังข้อมูลทางวิชาการ
และคลังข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป โดยสามารถเข้าค้นคว้าข้อมูลได้ที่ http://vod.swu.ac.th และจากการจัดเก็บสถิติการเข้าสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการในฐานข้อมูลระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand) ของสำ�นักสื่อฯ (ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555) มีจำ�นวนการสืบค้นข้อมูลทั้งสิ้น 36,861 ครั้ง

กราฟ : แสดงจำ�นวนการสืบค้นข้อมูลระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand)

25. การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น (Intensive Workshop) เรื่อง
Creation University Good Governance through University Council /
Board of Trustees

สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น (Intensive Workshop) เรื่อง
Creation University Good Governance through University Council / Board of Trustees
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น (Intensive Workshop)
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26. ผลิตวีดิทัศน์แนะนำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขอใช้บริการสำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการจัดทำ�วีดิทัศน์แนะนำ�            
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพ : ปก+กล่องวีดิทัศน์แนะนำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์

27. ผลิตวีดิทัศน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้ขอใช้บริการสำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการจัดทำ�วีดิทัศน์
แนะนำ� ภาควิชาสรีรวิทยา

ภาพ : ปก+กล่องวีดิทัศน์แนะนำ�คณะแพทยศาสตร์

28. งานประชุมสรุปงานกิจการเพื่อสังคมในบริบทของประเทศไทย

สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์แบบสวิทช์ภาพขึ้นจอ  ถ่ายภาพนิ่ง ในงานประชุมสรุป
งานกิจการเพื่อสังคมในบริบทของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 9B อาคาร
สำ�นักงานอธิการบดี และห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานประชุมสรุปงานกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

29. พิ ธี พิ ธี เ ททองหล่ อ พระพุ ท ธวิ ศ วมงคลวี ส ตยานุ ส รณาคมน์
ปูชนิยปฏิมากรและพระพุทธธรรมิกราชจตุราสีตยายุวฒนมงคลมหาชนปูชนีย
ปฏิมากร

สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์และภาพนิ่งพิธีเททองหล่อพระพุทธวิศวมงคลวีสตยานุ
สรณาคมน์ปูชนิยปฏิมากรและพระพุทธธรรมิกราชจตุราสีตยายุวฒนมงคลมหาชนปูชนียปฏิมากร
เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานพิธีหล่อพระพุทธวิศวมงคลฯ
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30. งานสัปดาห์ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำ�นักสื่อฯ ได้ดำ�เนินการผลิตวีดิทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง ฉายวีดิทัศน์ และบริการเครื่องเสียง
เมื่อวันที่ 3 – 7 กันยายน 2555 ณ บริเวณโถงชั้น 1 และชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร. สาโรช  บัวศรี

ภาพ : การดำ�เนินงานสัปดาห์ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

31. การให้บริการสตูดิโอและอุปกรณ์เพื่อถ่ายรายการโทรทัศน์

บริษัท ซัน เด เทเลวิชั่น จำ�กัด ได้ใช้บริการสตูดิโอและอุปกรณ์เพื่อบันทึกรายการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนสำ�หรับออกรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม OBEC CHANNEL ของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เทคนิคการสอนสำ�หรับครูและเพื่อสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโครงการ
ENGLISH คิดสนุก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 ณ สตูดิโอสำ�นักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ภาพ : บรรยากาศการใช้สตูดิโอสำ�นักสื่อฯ ในการถ่ายทำ�รายการ ENGLISH คิดสนุก

32. งานให้บริการสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง

			 สำ�นักสื่อฯ ได้ปรับปรุงสถานที่และจัดทำ�สตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งแก่หน่วยงานต่างๆ
- วันที่ 6 กันยายน 2555 ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ใช้บริการ
ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง สำ�หรับจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์งานสอบตรง ประจำ�ปีการศึกษา 2556
				 - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง
สำ�หรับปรับปรุงวีดิทัศน์การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ภาพ : ประมวลภาพการให้บริการสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง

33. การให้บริการโรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา (หอดนตรีและศิลปะ
การแสดง) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ให้บริการควบคุมระบบแสง สี เสียง และดูแล
การใช้เครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์ ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4 หอดนตรีและศิลปะการแสดง
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ภาพ : ประมวลภาพการให้บริการโรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา
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34. กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติและน้ำ�ตก

สำ�นักสื่อฯ
น้ำ�ตก ณ จังหวัดสระแก้ว

ได้ดำ�เนินการบันทึกวีดิทัศน์และภาพนิ่งกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติและ

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติและน้ำ�ตก

35. โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำ�ริฯ
: กรณีศึกษาการจัดการอ่างเก็บน้ำ�ช่องกล่ำ�ล่าง โดย 2 ชุมชน จากตำ�บลหนองหมากฝ้าย
และตำ�บลหนองตะเคียนบอน อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการเครื่องเสียง บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม
2555 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาฯ

36. โครงการสัมมนา แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำ�
แผนปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์
15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สู่ยุทธศาสตร์ 1 จังหวัด 1
มหาวิทยาลัย

สำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกวีดิทัศน์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1  
พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รวมถึงดำ�เนินการบันทึกเสียงและ
ลำ�ดับภาพโครงการฯ

ภาพ : ประมวลภาพการดำ�เนินงานโครงการสัมมนาฯ
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การดำ�เนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์
15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) โดยมีผลการดำ�เนินงานสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบสื่อด้วย
โปรแกรม 3D Animation

สำ�นักสื่อฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม 3D
Animation เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในด้านการออกแบบแอนนิเมชั่นสามมิติสำ�หรับผลิตสื่อ
การเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน
2555 ณ ห้องฝึกอบรมสำ�นักสื่อฯ (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ตามที่ได้รับมอบหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวน
การเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ เป้าประสงค์ 1.7 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพผู้สอน รหัสโครงการ : SAP13 โครงการผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้)

ภาพ : ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม 3D Animation

การพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินการจัดระบบการจัดการ
ความรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้พัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานทุกระดับ จำ�นวนทั้งสิ้น 11 ครั้ง
จำ�แนกตามกิจกรรม ดังนี้
1.1 บรรยายให้ความรู้การฝึกงาน เรียนภาคปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษา นิสิต จำ�นวน 5 ครั้ง      
1.2 เป็นวิทยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวน 7 ครั้ง
1.3 เป็นกรรมการวิชาการหรือวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 6 ครั้ง
2. การพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน
การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษา จำ�นวนทั้งสิ้น 51 ครั้ง
จำ�แนกตามกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรม “พี่สอนน้อง” จำ�นวน 1 ครั้ง บุคลากรเข้าร่วม 13 คน
2.2 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงาน จำ�นวน 1 ครั้ง บุคลากรเข้าร่วม 15 คน
2.3 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร จำ�นวน 49 ครั้ง ได้แก่
2.3.1 ฝึกอบรม จำ�นวน 23 ครั้ง
2.3.2 สัมมนา จำ�นวน 11 ครั้ง
2.3.3 ศึกษาดูงาน จำ�นวน 5 ครั้ง
2.3.4 วิทยากร กรรมการวิชาการหรือวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวน 10 ครั้ง

ภาพ : ประมวลภาพการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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สรุปการบริหารตามหมวดเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณ 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณและมีการบริหารด้านงบประมาณ ดังนี้
ตาราง : แสดงจำ�นวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง

รวม

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่ได้จัดสรร
277,400.00
-

277,400.00

การเบิกจ่าย
277,389.11
-

277,389.11

เหลือจ่าย
10.89
-

10.89

ตาราง : แสดงจำ�นวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง

รวม

งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณที่ได้จัดสรร

การเบิกจ่าย

กันไว้เบิกเหลื่อมปี

เหลือจ่าย

1,009,700.00
1,629,100.00
1,105,200.00
506,000.00
500,000.00
250,000.00

988,560.00
1,595,116.21
1,103,165.98
460,339.00
207,644.50
-

10,000.00
-

21,140.00
33,983.79
2,034.02
35,661.00
292,355.50
250,000.00

5,000,000.00

4,354,825.69

10,000.00

635,174.31

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได้ จำ�นวน 10,000.00 บาท เป็นงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
ของงานวิจัย

สรุปยอดรายได้ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการผลิตสื่อประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ และ
การให้บริการเช่าอุปกรณ์ สถานที่ การให้บริการถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ บันทึกเสียง ทั้งการสนับสนุน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อหารายได้สำ�หรับพัฒนาหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อฯ มีรายได้จากการให้
บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 7,735,132.00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
สามสิบสองบาทถ้วน)
ตาราง : แสดงจำ�นวนรายได้จากการให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รายได้ (บาท)

หน่วยงาน

ยอดเงินสด

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวม

ยอดหน่วยงาน

ยอดตัวเลข

1,588,440.00
22,969.00

176,200.00
5,093.00

11,398,250.00
10,930.00

1,611,409.00

181,293.00

11,409,180.00

รวมยอดรายได้ทั้งสิ้นจำ�นวน 13,201,882.00 บาท
รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

57

58

CEMT ANNUAL REPORT 2012

สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  มีรายได้จากการให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 รวมเป็นรายได้ทงั้ สิน้ 13,201,882.00   บาท
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำ�นักสื่อฯ มีรายได้ทั้งสิ้น จำ�นวน 17,086,497 บาท ดังนั้น
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อฯ มีรายได้ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำ�นวน
3,884,615.00 บาท คิดเป็นร้อยละของรายได้ที่ลดลง (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) คือ ร้อยละ 22.73

กราฟ : แสดงการเปรียบเทียบรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หมายเหตุ :
1) ยอดหน่วยงาน คือ ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยการตัดโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้
2) ยอดตัวเลข คือ ค่าบริการที่สำ�นักสื่อฯ ให้บริการแก่หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
เป็นเพียงการแจ้งยอดค่าบริการไม่เรียกเก็บจริง
ซึ่งการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นงานพิธีการ/กิจกรรม
สำ�คัญๆ ของ มศว ซึ่งไม่มีงบประมาณกลาง สำ�นักสื่อฯ ต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งยอดตัวเลขไปที่
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินการและพัฒนาการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มมากขึ้นเป็นลำ�ดับ โดยมีการปรับปรุงการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ทั้งนี้
สำ�นักสื่อฯ กำ�หนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554 ถึง 31
พฤษภาคม 2555) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 14-404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โดยมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำ�นวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย์เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ธนรัตน์  แต้วัฒนา ประธานกรรมการ
อาจารย์อรรณพ  โพธิสุข
กรรมการ
นางสาวขวัญลดา  ปลื้มคิด
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา  2554 สำ�นักสื่อฯ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ
จำ�นวน 13 ตัวบ่งชี้ ในภาพรวมของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.58
ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก โดยมีจำ�นวน 3 องค์ประกอบ (1, 6, 7) อยู่ในระดับดีมาก และมี 3
องค์ประกอบ (4, 8, 9) อยู่ในระดับดี ซึ่งผลการประเมินตามองค์ประกอบเป็น ดังนี้

ตาราง : แสดงผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ

จำ�นวนตัวบ่งชี้
ที่ประเมิน

คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดำ�เนินการ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 6 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1

5.00

ดีมาก

1
1
7
1
1

4.00
5.00
4.71
4.00
4.00

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

12

4.58

ดีมาก

ตาราง : แสดงผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบัน
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ประมวลภาพการคุ
ณภาพการศึกษาภายในผลการดำ
ประจำ�เนิ�นปีงานการศึกษาบรรลุ2554คะแนน
ชนิดตัว หน่วย
ชื่อตัวบ่งช

บ่งชี้

นับ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดำ�เนินการ
มศว 1.1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน

P

ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาสถาบัน**

P

ข้อ

P

ข้อ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สกอ 7.1

ภาวะผู้นำ�ของคณะ
กรรมการประจำ�
หน่วยงานและผู้
บริหารทุกระดับ ของ
หน่วยงาน

8 ข้อ

หมายเหตุ

(คะแนนเต็ม 5)

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจำ�นวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
8 ข้อ

ประเมิน

P

5.00
5.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจำ�นวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้ 4.00

องค์ประกอบที่ 6 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
มศว 6.1.1 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวตั้ง

เป้า
ตัวหาร ผลลัพธ์ หมาย

P

2 ข้อ

4 ข้อ

P

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจำ�นวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้ 5.00
4 ข้อ

5 ข้อ

P

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจำ�นวนตัวบ่งชี้ = 7 ตัวบ่งชี้
ข้อ

4.00

7 ข้อ

7 ข้อ

P

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ชื่อตัวบ่งช

มศว 7.2.1 การพัฒนาหน่วยงาน
สู่สถาบันเรียนรู้
สกอ 7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง
มศว 7.5.1 ระบบการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
มศว 7.6.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
มศว 7.6.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
มศว 7.7.1 ระดับความสำ�เร็จใน
การดำ�เนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน

ชนิดตัว หน่วย เป้าหมาย
ตัวตั้ง
บ่งชี้
นับ

หมายเหตุ

ขาดข้อ 1

(คะแนนเต็ม 5)

ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ

P

4.00

P

ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

P

5.00

P

ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

P

5.00

P

ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

P

5.00

ร้อยละ
81.21

P

4.00

7 ข้อ

P

5.00

O

ร้อยละ ร้อยละ 80 11,768

O

ข้อ

P

P

7 ข้อ

14,490

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจำ�นวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
ข้อ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
มศว 9.1.1 การดำ�เนินงานการ
ประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน

คะแนน
ประเมิน

P

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มศว 8.1.1 การบริหารการเงินและ
งบประมาณ

ผลการดำ�เนินงาน
บรรลุ
เป้า
ตัวหาร ผลลัพธ์ หมาย

4 ข้อ

4 ข้อ

P

4.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจำ�นวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจำ�นวนตัวบ่งชี้ = 12 ตัวบ่งชี้

4.00

P

4.00
4.00

4.58

ขาดข้อ 1

ขาดข้อ 5

ภาพ :
		
		
			

รองศาสตราจารย์เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต รองศาสตราจารย์ธนรัตน์ แต้วัฒนา อาจารย์อรรณพ โพธิสุข
นางสาวขวัญลดา ปลื้มคิด คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
ผลการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2554 ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม

ภาพ : สำ�นักสื่อฯ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำ�ปีการศึกษา 2554 ประเภทหน่วยงาน
			 ที่มผี ลการประเมินระดับดีมาก โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทำ�การ
			 มอบโล่และเงินรางวัล ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2555

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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การปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำ�เนินการตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) จำ�นวน 1 ตัวชี้วัด โดยผลการดำ�เนินการคำ�นวณจากผลคะแนนตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ.) บนระบบ CHE QA ONLINE ไปเป็นผลคะแนนการประเมิน
ก.พ.ร. ซึ่งมีผลการดำ�เนินการ คะแนนที่ได้ 4.5800 โดยมีผลการดำ�เนินการจำ�แนกรายตัวชี้วัด ดังนี้
น้ำ�หนัก
(ร้อยละ)

คะแนน

คะแนนถ่วง
น้ำ�หนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

-

-

-

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ

-

-

-

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

-

-

-

50

4.58

229.00

ตัวชี้วัด

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
11

ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2554

รวมคะแนนถ่วงน้ำ�หนัก

229.00

รวมค่าน้ำ�หนัก

4.58

คะแนนที่ได้

4.58

การประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำ�เนินโครงการประหยัดพลังงาน
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานของสำ�นักสื่อฯ มีการประชุม เพื่อวางแผน กำ�หนดกิจกรรม
ในการประหยัดพลังงาน รวมถึงติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีผลการดำ�เนินงานประหยัด
พลังงาน ดังนี้  
ที่

มาตรการ

ผลการดำ�เนินการ

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

ปัญหา/อุปสรรค

การดำ�เนินการตาม
บุคลากรไม่ให้ความสำ�คัญ
มาตรการเปิดเครื่องปรับ ในการดำ�เนินการตาม
อากาศ ที่อุณหภูมิ 25
มาตรการ
องศา ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรการ เนื่องจาก
บุคลากรบางส่วนงานยัง
เปิดเครื่องปรับอากาศใน
อุณหภูมิต่ำ�กว่า 25 องศา
มีการดำ�เนินการแต่
ไม่ครบทุกส่วนงาน
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. 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
มกราคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มีนาคม 2555
เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555
มิถุนายน 2555
กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555

รวม

จำ�นวน
หน่วย
(kwh)

5,181.00
3,526.00
4,434.00
4,919.00
6,486.00
5,372.00
5,854.00
4,205.00
5,509.00
7,292.00
5,697.00
4,767.00

63,242.00

ค่าไฟ/หน่วย จำ�นวนเงิน
(บาท)
(บาท)
3.388
3.388
3.387
3.450
3.449
3.448
3.451
3.451
3.671
3.670
3.671
3.863

ค่าไฟที่ส่วนกลางจ่าย
(บาท)

ค่าไฟที่สำ�นักฯ จ่าย
(บาท)

17,540.30
11,945.65
15,017.41
16,969.52
22,370.52
19,766.02
20,199.30
14,511.77
20,221.71
26,726.52
20,912.38
18,417.23

8,770.15
5,972.82
7,508.70
8,484.76
11,185.26
9,883.01
10,099.65
7,255.89
10,110.86
13,381.26
10,456.19
9,208.61

8,770.15
5,972.82
7,508.70
8,484.76
11,185.26
9,883.01
10,099.65
7,255.89
10,110.86
13,381.26
10,456.19
9,208.61

224,598.33

112,317.16

112,317.16

กราฟเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

จากกราฟ พบว่า  ระดับความสำ�เร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของสำ�นักสื่อฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.64 (เทียบกับ
การใช้พลังงานไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)  ซึ่งมีจำ�นวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าของสำ�นักสื่อฯ ในระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 และเดือนมกราคม 2555 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 79.25 เนื่องจากใน
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการให้บริการห้องสตูดิโอถ่ายทำ�รายการโทรทัศน์ที่ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 จึงทำ�ให้มี
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ส่วนในเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2555 พบว่า  มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 26.00
ตาราง : แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

จำ�นวนหน่วย
(kwh)
1,020.80
957.4
827.2
859.3
5,646.00
4,588.00
4,539.00
3,721.00
5,214.00
5,435.00
7,220.00
6,049.00

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

จำ�นวนหน่วย
(kwh)
5,181.00
3,526.00
4,434.00
4,919.00
6,486.00
5,372.00
5,854.00
4,205.00
5,509.00
7,292.00
5,697.00
4,767.00

จำ�นวนเงิน
(บาท)
17,540.30
11,945.65
15,017.41
16,969.52
22,370.52
19,766.02
20,199.30
14,511.77
20,221.71
26,726.52
20,912.38
18,417.23

ผลต่าง
งบประมาณ
พ.ศ. 2554/2555
(kwh)

ร้อยละ
ที่สามารถ
ลดได้

4,160.20
2,568.60
3,606.80
4,059.70
840.00
784.00
1,315.00
484.00
295.00
1,857.00
-1,523.00
-1,282.00

80.30
72.85
81.34
82.53
12.95
14.59
22.46
11.51
5.35
25.47
-26.73
-26.89

ร้อยละเฉลี่ยที่ลดลง

29.64

หมายเหตุ
1. หนังสือศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ที่ ศธ 0519.1.15 (16) /401 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ปรับค่า
CT สำ�หรับการคิดหน่วยไฟฟ้า แจ้งว่า ได้ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าของสำ�นักสื่อฯ ชั้น 2 ห้อง 203 แล้วพบว่า ค่า CT (อุปกรณ์วัด
กระแส) ผิดพลาด โดยคิดค่าไฟฟ้าที่ CT = 1 แต่ปกติต้องใช้ค่า CT = 10 ดังนั้น จึงปรับค่า CT ให้ถูกต้องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2554 เป็นต้นไป
2. ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 สำ�นักสื่อฯ มีการให้บริการสตูดิโอถ่ายทำ�รายการโทรทัศน์
ณ ห้องสตูดิโอ (ใหญ่) ชั้น 1
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การประหยัดทรัพยากรกระดาษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดมาตรการประหยัดทรัพยากรกระดาษ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดำ�เนินการประหยัดทรัพยากรกระดาษ
ซึ่งมีผลการดำ�เนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ในการดำ�เนินงาน ดังนี้
ที่

มาตรการ

1.

จัดระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งเสริม
ให้นำ�ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงาน
การประชุม โดยให้ส่งหนังสือเชิญประชุม
วาระการประชุม เอกสารการประชุม และ
มติที่ประชุม ทาง e-mail โดยผู้รับผิดชอบ
การประชุม แต่ละชุด ให้พิมพ์ (Print)
เอกสารการส่ง e-mail ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ลงนามรับทราบ

2.

3.

ผลการดำ�เนินการ

มีการดำ�เนินการตาม
มาตรการ โดยได้ให้ผู้รับ
ผิดชอบจัดการประชุม
อบรมการใช้งานระบบ
e-meeting และจัดประชุม
ผ่านระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ทั้งการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสำ�นักสื่อฯ
และคณะกรรมการประจำ�
สำ�นักสื่อฯ
การจัดประชุมให้เลขานุการที่ประชุมแต่ละ มีการดำ�เนินการตาม
ชุด จัดทำ�เล่มวาระการประชุมให้เฉพาะ มาตรการอย่างเคร่งครัด
ประธาน และให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 1 เครื่อง สำ�หรับเปิดไฟล์เอกสาร
ในห้องประชุม

การพิมพ์ (Print) เอกสารสำ�หรับการ
ตรวจสอบให้ลดความละเอียดลง และให้
ใช้กระดาษ 2 หน้า รวมถึงการส่งหนังสือ
ภายในหน่วยงาน หนังสือเชิญประชุม
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรภายใน
สำ�นักสื่อฯ ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า รวมถึง
รณรงค์ให้บุคลากรจัดเก็บเอกสาร และคัด
แยกเอกสารที่ไม่ใช้งานไปใช้เป็นกระดาษ
2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ

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

ปัญหา/อุปสรรค
มีการอบรมการใช้งานระบบ e-meeting
และกำ�หนดให้มีการจัดประชุมผ่าน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(e-meeting) ทั้งการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสำ�นักสื่อฯ และคณะ
กรรมการประจำ�สำ�นักสื่อฯ

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

-

ที่
4.

5.

6.

มาตรการ

ผลการดำ�เนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

ตรวจสอบ ดูแลการใช้งานของเครื่องถ่าย ไม่มีการดำ�เนินการตาม
เอกสาร หากเสียให้รีบแจ้งซ่อมโดยเร่งด่วน มาตรการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุงค่อนข้างสูง
รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารมีอายุการใช้
งานมาเป็นเวลานานและเสียบ่อยครั้ง
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�
นักสื่อฯ มีงบประมาณในส่วนของงบ
ดำ�เนินงานจำ�กัด จึงทำ�ให้ไม่สามารถ
ดำ�เนินการตามมาตรการได้
จัดทำ�รายงาน/สถิติการจัดซื้อกระดาษ
มีการดำ�เนินการตาม
1. การจัดทำ�รายงานสถิติการจัดซื้อ/
หมึกพิมพ์ ซ่อมบำ�รุงเครื่องถ่ายเอกสาร
มาตรการ แต่ไม่ครบถ้วน การเบิกกระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นราย
รวมถึงการจัดทำ�รายงานเพื่อเปรียบ
โดยมีการจัดทำ�รายงาน เดือน/รายไตรมาส ไม่สามารถดำ�เนิน
เทียบการใช้งานเครื่องพิมพ์ และการเบิก สถิติเฉพาะการใช้งาน
การได้ เนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
กระดาษ หมึกพิมพ์ ทุก 6 เดือน (ปีละ เครื่องพิมพ์ที่สามารถ
ประจำ�มาก
2 ครั้ง)
บันทึกสถิติได้ คือ
2. การรายงานสถิติการใช้งาน
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น กระดาษในแต่ละเดือนเป็นเพียงการ
Fuji Xerox
รายงานเพื่อทราบ/รณรงค์ให้บุคลากร
ตระหนักถึงการประหยัด/ลดการใช้
กระดาษเท่านั้น  และที่สำ�คัญข้อมูล
เป็นสถิติการใช้งานเฉพาะเครื่องพิมพ์
เครื่องเดียว ไม่ใช่สถิติการใช้งานใน
ภาพรวมทั้งหมดของสำ�นักสื่อฯ จึง
ทำ�ให้ไม่สามารถประเมินผลได้ว่า
แนวโน้มการใช้กระดาษ/หมึกพิมพ์
มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อย
เพียงใด
เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ หรืออื่นๆ โดยส่ง มีการดำ�เนินการตาม
ผู้บังคับบัญชากำ�หนดให้บุคลากร
ข้อมูลผ่านทาง e-mail หรือ Web หรือ มาตรการ แต่ยังไม่บรรลุ ส่งข้อมูลต่างๆ ไปยัง e-mail ของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Face book) วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัย (Mail SWU) แต่
และกำ�หนดแนวปฏิบัติที่ดีให้บุคลากรตอบ
บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำ�คัญ
รับ e-mail และการตอบรับการเข้าร่วม
ในการใช้งาน หรือเข้าไปตรวจสอบ
ประชุมผ่านระบบ e-meeting โดยให้
e-mail ของมหาวิทยาลัย เท่าที่ควร
เลขานุการที่ประชุมหรือผู้รับผิดชอบจัด
ทำ�สรุปสถิติการตอบรับ e-mail และการ
ตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการดำ�เนินการตามมาตรการอย่าง
เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ สำ�นักสื่อฯ ได้ให้มีการกำ�หนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ในการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400 เพื่อจัดเก็บสถิติการ
ใช้กระดาษทุกเดือน มีการรายงานผลเป็นรายบุคคล ทั้งจำ�นวนการใช้กระดาษสำ�หรับการพิมพ์ (Print)
และการสำ�เนา  (Copy) รวมถึงกำ�หนดให้บุคลากรใช้กระดาษ 2 หน้าในการทำ�สำ�เนาหรือพิมพ์เอกสาร
เพื่อให้บุคลากรตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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สรุปสถิติการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนกันยายน 2555
รายละเอียดเครื่องพิมพ์/จำ�นวนการใช้กระดาษ (แผ่น)
เดือน/ปี
ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554
มกราคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มีนาคม 2555
เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555
มิถุนายน 2555
กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555
กันยายน 2555

รวม

จำ�นวนรวม

Document Centre C400

DocuCentre-IV 3060

2,337
3,176
318
1,006
696
226
95
265
330
1,455
160
740

0
0
0
6,820
4,272
6,031
2,860
3,931
4,887
2,995
2,948
4,389

2,337
3,176
318
7,826
4,968
6,257
2,955
4,196
5,217
4,450
3,108
5,129

10,804

39,133

49,937

หมายเหตุ : เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-IV 3060 เริ่มเก็บสถิติเมื่อเดือนมกราคม 2555

สรุปสถิติการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนกันยายน 2555

กราฟ : แสดงจำ�นวนการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox รุ่น Document Centre C400
กราฟ : แสดงจำ�นวนการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555)

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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กิจกรรม 5ส
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม
2555 ซึ่งบุคลากรสำ�นักสื่อฯ ได้ร่วมกันสะสางสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ และทำ�ความสะอาด ตู้เอกสาร ห้องทำ�งาน
อุปกรณ์ เครื่องมือ จัดหมวดหมู่อุปกรณ์เครื่องมือที่จะจำ�หน่าย รอซ่อม ยังใช้งานได้ และจัดเก็บสายไฟ
สายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรฐาน 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)

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

สำ�นักสื่อฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรม 5ส เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกิจกรรม 5ส โดยมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งผลการประเมินกิจกรรม 5ส
ในภาพรวมของสำ�นักสื่อฯ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 75.57 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพกิจกรรม 5ส
โดยมีผลการประเมินรายกลุ่ม เป็นดังนี้
- กลุ่มที่ 1
- กลุ่มที่ 2
- กลุม่ ที่ 3
- กลุ่มที่ 4

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์             
(ประสานมิตร-องค์รักษ์) มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 64.29
ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 77.00
ศูนย์การพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 71.00

ภาพ : ประมวลภาพคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนา
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต เมื่อวันที่ 2 - 5 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุม (14-404) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม มศว และเกาะช้างรีสอร์ท แอนด์ สปา อำ�เภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) และสำ�นักสื่อฯ ได้วิเคราะห์ SWOT
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม) ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ
สำ�นักสื่อฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและครอบคลุมทุกภารกิจของสำ�นักสื่อฯ ดังนี้

1) การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ได้รับงบประมาณมากเพียงพอต่อการพัฒนา
มีสถานที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน
มีแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
มีระบบงานประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง
มีผลงานด้านการผลิตและงานบริการเป็นที่ยอมรับ

จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
2. ไม่สามารถหารายได้จากหน่วยงานภายนอก
3. อัตราค่าบริการยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
   ปัจจุบัน
4. ระบบการให้บริการและการเรียกเก็บค่าบริการยังไม่
   ชัดเจน
5. ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างเป็น
   รูปธรรม
6. ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจาก
   ต้องปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของ
   มหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ
7. ไม่มีรถขนอุปกรณ์เป็นของตัวเองทำ�ให้การปฏิบัติงาน
   ล่าช้าและมีความเสี่ยงต่อการสูญหายของอุปกรณ์ต่างๆ
   เนื่องจากต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่
8. อุปกรณ์ในบางหน่วยงานยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
9. ขาดสถานที่ในการเก็บอุปกรณ์ส่วนกลาง
   และขาดการดูแลรักษา

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

ภาวะคุกคาม (Threat)
1. ระเบียบราชการไม่เอื้อต่อการให้บริการและการเก็บ
   ค่าบริการ
2. มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานไม่ทัน เนื่องจากมีภาระ
   งานพร้อมกันจำ�นวนมากในบางครั้ง
3. มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอัคคีภัย ใน
   ส่วนสำ�นักสื่อฯ องครักษ์
4. มีแนวโน้มการโอนย้ายของบุคลากรสูง
5. ระบบการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ

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 5 ปี (พ.ศ. 2555–2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
				
				

พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

			 สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ ซึ่ง
สำ�นักสื่อฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน และดำ�เนินการสนับสนุน
การเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ตามเป้าประสงค์ที่ 1.7 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่มีคุณภาพ และเป้าประสงค์ที่ 1.10 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีชื่อเสียงระดับสากล
เป้าประสงค์
1. เพื่อผลิตสื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตสื่อ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่สังคมและชุมชน
3. เพื่อผลิตสื่อ และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (เทคโนโลยีทั้ง software, Hard ware, และบุคลากร) ที่ทันสมัย และ
อัตรากำ�ลังให้เพียงพอต่อการผลิตและให้บริการ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตรงต่อเวลา  เสียสละ มีจิตสำ�นึกสาธารณะ จิตบริการ อนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
3. ปรับปรุงสถานที่และสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้เหมาะสมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา
4. มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการผลิตและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
6. มีข้อตกลงและระบบการขอใช้บริการ/การให้บริการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานผลิตสื่อและให้บริการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับคณะ สถาบัน สำ�นัก และวิทยาลัย
1.1 กิจกรรมผลิตสื่อวีดิทัศน์
		 1.2 กิจกรรมผลิตสือสิ่งพิมพ์ (หนังสือ แผ่นพับ สนับสนุนการเรียนการสอน ปีละประมาณ 5 เรื่อง)
1.3 กิจกรรมผลิตสื่อออนไลน์ (สื่อมัลติมีเดีย ประมาณ 5 เรื่อง/ปี)
1.4 กิจกรรมการผลิตสื่อประเภทเสียง (ประมาณ 5 เรื่อง/ปี)
1.5 กิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์เคลื่อนที่  (ประมาณ 5 เรื่องปี)
2. แผนงานผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
2.1 กิจกรรมผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สื่อประเภทเสียง และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ประมาณ 10 เรื่อง/ปี)
3. แผนงานการเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการผลิตและให้บริการ
3.1 กิจกรรมการจัดหาอัตรากำ�ลังเพื่อรองรับการขยายงาน (ภายในปี 58 จำ�นวน 2 อัตรา)
4. แผนงานจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการผลิตและให้บริการ
4.1 กิจกรรมการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ (มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้
บริการและผลิต)
5. แผนงานปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมต่อการผลิตและให้บริการ
กิจกรรมการปรับปรุงสถานที่ (สถานที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน)
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 และการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
ผ่านเครือข่าย ระดับ Full High Definition
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�นักงานอธิการบดี
ไปสำ�นักสื่อฯ
รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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6. แผนงานพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6.1 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างสำ�นักสื่อฯ สำ�นักคอมฯ สำ�นักหอสมุด วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
และโรงเรียนสาธิตฯ
7. แผนงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
7.1 โครงการ/กิจกรรมผลิตสื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
7.2 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ

ดีขึ้นไป

ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการสื่อการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
2. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการสื่อการเรียนรู้แก่สังคมและชุมชน อยู่ในเกณฑ์
3. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน และดำ�เนินการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนิน
การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงนำ�กระบวนการวิจัยและ
พัฒนามาเป็นฐานความคิดในการพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านการผลิต การให้บริการ และการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำ�วิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. นำ�องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการผลิตและให้บริการ
ตลอดจนการบริหารจัดการและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้การทำ�วิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. ส่งเสริมการให้ทุนสนับสนุนการทำ�วิจัย
3. จัดระบบกลไกกระตุ้นให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
1.1 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการวิจัย
1.2 สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�โครงการวิจัยที่มุ่งปรับปรุงและพัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่บุคลากร
2. แผนงานการนำ � องค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมที่ ไ ด้ จ ากผลการวิ จั ย มาใช้ ใ นการพั ฒ นาการผลิ ต และ
ให้บริการ ตลอดจนการบริหารจัดการและการสร้างวัฒนธรรม
2.1 โครงการวิจัยการพัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 
2.3 สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�โครงการวิจัยที่มุ่งสร้าง/สังเคราะห์/พัฒนาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือองค์ความรู้เฉพาะสาขาที่ผู้วิจัยสนใจและ
สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานของสำ�นักสื่อฯ แก่บุคลากร
ตัวชี้วัด
1. มีการนำ�องค์ความรู้ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยมาใช้ใน
การพัฒนาการผลิต หรือการให้บริการ หรือการบริหารจัดการ หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำ�นักสื่อฯ
2 ปี จำ�นวน 1 เรื่อง
2. บุคลากรมีความสามารถในการทำ�วิจัยหรือมีบุคลากรได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยทุกปี
3. มีระบบและกลไกการส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

สำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานที่มีจุดเด่น คือ เป็นศูนย์กลางการผลิตและให้บริการด้าน
สื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
สำ�นักสื่อฯต้องดำ�เนินการตามนโยบายการหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 2 ส่วน คือ การหารายได้จาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการหารายได้จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำ�นักสื่อฯ
จึงต้องปรับรูปแบบการให้บริการแบบราชการเป็นการให้บริการเชิงธุรกิจ
โดยปรับยุทธวิธีการให้บริการ
เป็นการให้บริการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตและการให้บริการ รวมถึงพัฒนาจิตสำ�นึกที่ดีต่อการให้บริการ
เป้าประสงค์
1. เพื่อปรับยุทธวิธีการให้บริการเป็นการให้บริการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กร
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์
1. ปรับสภาพแวดล้อม สถานที่ ให้เหมาะสมกับการให้บริการ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตและการให้บริการและจิตสำ�นึกที่ดี
ต่อการให้บริการ
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และครบถ้วน พร้อมดำ�เนินการผลิตหรือให้บริการ
4. นำ�ระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้
5. นำ�เทคนิค PDCA ระบบประกันคุณภาพ และ 5 ส มาใช้ในการพัฒนาสำ�นักสื่อฯ
6. ปรับปรุงอัตราค่าบริการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราค่าบริการโดยทั่วไป
7. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับต่างๆ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
1.1 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกการให้
บริการที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ (First call First
impression)
- กิจกรรมการติดตามผลการให้บริการ (after sale)
1.2 โครงการ/กิจกรรมอบรม สัมมนา  การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึง
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษาแก่บุคลากร
1.3 โครงการกิจกรรม 5ส
1.4 กิจกรรม
1.4.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการผลิตและการใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.4.2 ปรับสภาพแวดล้อมทางด้านสถานที่ ให้เหมาะสมกับการผลิตและให้บริการ
รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
1.4.3 นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน
ตอบสนองความต้องการของผู้ขอใช้บริการ
			 1.4.4 สร้างกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์หรือกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสำ�นักสื่อฯ
กับผู้รับบริการ เช่น จัดกิจกรรม Thank you party
3. แผนงานการสร้างสรรค์องค์กรบริการเชิงธุรกิจ
		 3.1 โครงการให้ความรู้ด้านการคลังและพัสดุแก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง และพัสดุ
3.2 โครงการศึกษาดูงานสำ�หรับผู้บริหารและบุคลากร
3.3 กิจกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรอบด้าน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยทั้งระบบ
3.4 จัดทำ�แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.5 จัดหาระบบบริหารจัดการในการอำ�นวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการเงิน
และบัญชีอัตโนมัติ ระบบคลังพัสดุ

3.6 การจัดทำ�ข้อกำ�หนดภาระงานและ Competency ของทุกตำ�แหน่งที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน รวมทั้งรองรับการพัฒนาและ
ขยายงานด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาต่อไปในอนาคต
ตัวชี้วัด
1. มีรายได้จากการผลิตและการให้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี
2. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เป็นประจำ�ทุกปี
3. บุคลากรเข้าร่วมอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกการให้บริการเป็น
ประจำ�ทุกปี
4. ผลการประเมินการจัดทำ�กิจกรรม 5 ส อยู่ในระดับดี
5. ผู้ขอใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำ�นักสื่อฯ อยู่ในระดับดี
6. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานครบทุกงาน
7. มีระบบสารสนเทศมาใช้ระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4		 พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
สำ�นักสื่อฯ มีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ รวม
ถึงฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำ�นักสื่อฯ จึงมีความ
พร้อมในการเป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ความรู้ คำ�ปรึกษา  คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะ
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์
1. เพื่อเป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากร
2. เพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิชาการ และแหล่งข้อมูลกิจกรรม/ประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1. จัดระบบการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
2. ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์การฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
5. สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูลกิจกรรม/ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

85

86

CEMT ANNUAL REPORT 2012

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำ�นักคอมพิวเตอร์ สำ�นักหอสมุดกลาง และสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานการฝึกปฏิบัติงานและการจัดฝึกอบรม
1.1 กิจกรรมการจัดทำ�หลักสูตรการฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกงาน
1.2 โครงการความร่วมมือด้านการฝึกงาน ระหว่างสำ�นักสื่อฯ กับโรงเรียนสาธิตฯ วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
		 1.3 โครงการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมสำ�หรับการฝึกปฏิบัติงานแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และบุคลากร
1.4 โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสำ�หรับการฝึกปฏิบัติงาน
1.5 โครงการปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมสำ�หรับการฝึกอบรมสำ�หรับบุคลากร
1.6 โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสำ�หรับการฝึกอบรม
1.7 โครงการฝึกอบรมเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2.1.1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานทุกระดับ
- กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานทุกระดับเป็นผู้ให้
ความรู้ คำ�ปรึกษา  คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะ แก่นิสิต นักศึกษา  นักเรียน
คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา วิชาชีพ
หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การส่งเสริม/สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำ�ผลงานทางวิชาการหรือวิจัย
2.1.2 การเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ความชำ�นาญ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- กิจกรรม “พี่สอนน้อง”
- กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงาน (ก่อน ระหว่าง และหลัง)
				
- กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน (เชิญบุคคลภายนอก/บริษัท/หน่วยงาน
/องค์กรที่เกี่ยวข้องมาสาธิต บรรยาย หรือให้ความรู้)
- กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร (การส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานตามแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทางการศึกษาแก่บุคลากร)
- การส่งเสริม/สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำ�ผลงานทางวิชาการหรือวิจัย
				
- โครงการพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินสมรรถนะ (การฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ)
3. แผนงานสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  
3.1 กิจกรรมการสร้างคลังข้อมูลความรู้ทางวิชาการ

3.2 กิจกรรมการสร้างคลังข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3.3 กิจกรรมการให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัด
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา  บุคลากรและบุคคลทั่วไป ที่เข้ารับฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรมผ่าน       
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด (เกณฑ์การประเมินเป็นไปตามข้อกำ�หนดของแต่ละหลักสูตร)
2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากร มีความพึงพอใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
4. นักศึกษาจากสถาบันอื่น ศึกษาดูงานสำ�นักสื่อฯ ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
5. บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการหรือวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย            
10 ครั้งต่อปี
6. มีนิสิต อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไป เข้ามาสืบค้นข้อมูลทางวิชาการในฐานข้อมูลของสำ�นักสื่อฯ         
ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง
7. มีฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ทำ�
ประจำ�ทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน่วยงานที่มีศักยภาพหลายด้าน ดังนั้น เพื่อให้
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด สำ�นักสื่อฯ จึงกำ�หนด
ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
เพื่อพัฒนางานทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายในที่ มี ลั ก ษณะภาระงานใกล้ เ คี ย งกั น
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1. การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่มีลักษณะภาระงานใกล้เคียงกัน
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม กิจกรรม สัมมนา  ศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา
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4. ร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
1.1 การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายใน ได้แก่ สำ�นักคอมพิวเตอร์
			 สำ�นักหอสมุดกลาง สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
			 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำ�นักนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
		 1.2 การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายนอก เช่น ศูนย์วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์
			 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และ
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
1.3 กิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมสัมพันธ์
1.3.1 โครงการ  IT วิชาการ
1.3.2 โครงการความร่วมมือ Cyber Education
1.3.3 โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
1.3.4 โครงการความร่วมมือการผลิตสื่อต้นแบบ
1.3.5 โครงการอบรมคณาจารย์ผู้สอนทางไกล
1.3.6 กิจกรรมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในที่มีลักษณะภาระงาน
ใกล้เคียงกัน
1.3.7 กิจกรรมสัมพันธ์ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์
2. แผนงานการฝึกอบรมบุคลากร
2.1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 โครงการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
ตัวชี้วัด
1. มีโครงการความร่วมมือไม่น้อยกว่า  3 โครงการต่อปี
2. บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
3. แลกเปลี่ยนวิทยากรกับหน่วยงานเครือข่าย (1 ครั้งต่อปี)
4. มีการจัดโครงการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 1 โครงการต่อปี
5. สำ�นักสื่อฯ ได้รับการสนับสนุนบุคลากร/วิทยากร/อุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอก (1 ครั้งต่อปี)

4) แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558)
		 (ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ด�ำ เนินการจากแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์
และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
: 1.7 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
: พัฒนาศักยภาพผู้สอน
รหัสโครงการ
: SAP13 โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้
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
การเรียนการสอน
(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)
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เป้าประสงค์
กลยุทธ์
รหัสโครงการ

เป้าประสงค์

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

1. เพื่อพัฒนาอาจารย์และ 1. จำ�นวนโครงการที่จัดฝึกอบรม
บุคลากรของโรงเรียนสาธิต อาจารย์ผู้สอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ฝ่ายประถม) ประสานมิตร
และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ฝ่ายประถม) องครักษ์

เป้าหมาย
ระยะ 4 ปี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ
ภายใน ปี
2557

1. โครงการฝึกอบรมอาจารย์และ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
ประสานมิตรและองครักษ์

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

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

พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
: 5.7 พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่าและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
: พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าให้มีประสิทธิภาพ
: RAP115 แผนงานพัฒนาระบบสือ่ สารประชาสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าอย่างต่อเนือ่ ง
ผ่านสื่อต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์
กลยุทธ์		
รหัสโครงการ

เป้าประสงค์
1. เพื่อผลิตสื่อสำ�หรับ
สนับสนุนระบบสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
รวมถึงนิสิตและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย โดย
การประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบวีดิ
ทัศน์ และเผยแพร่ผ่านสื่อ
ต่างๆ

เป้าหมาย
ระยะ 4 ปี

ตัวชี้วัด

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

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

กองบรรณาธิการ

นายสุรเชษฐ์  มีฤทธิ์
นายชณรรษ  หาญอาษา
นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์
นายยอดชาย  ไทยประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
   ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์
นายสุเมธ  กลิ่นหอม
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การพิมพ์
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวสุกัญญา  หงษาครประเสริฐ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นายเมธี  คชาไพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวศิริพัตร์  ตันเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรัญญา  เข็มทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบรูปเล่ม ปก และกราฟิก

นายสุรเชษฐ์  มีฤทธิ์
นายธนิสร  ศิริรธัญญู
นางมานิตา  ภัยวิมุติ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการช่างศิลป์

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ร้อยละ 85.71
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ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ
จำ�นวนตัวชี้วัด เป้บรรลุ
าหมาย
เป้าหมาย

40

7

11

6
7

9

34
ร้อยละ 80.49

4
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3
7

8

8

3

1

3
0

1

ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จำ�นวนโครงการ/ ดำ�เนินการ
ไม่ได้ดำ�เนินการ
กิจกรรม

รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555)
ของสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการ
             ศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุน
             กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นองค์กร
             แห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
รวม
ร้อยละความสำ�เร็จของผลการดำ�เนินงาน
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ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
บรรลุ
แผนงาน/โครงการ/กิ
จ
กรรม
�เนินงาน
บรรลุ
การ
การ
รองผูอ้ ำ�นวยการ
1. เพื่อผลิตสื่อ ส่งเสริม 1.1 ระดับความ       ร้อยละ 80 ร้อยละ
1.1 แผนงานผลิตสื่อและให้บริการ

ฝ่ายปฏิบัติการ
สนับสนุนให้การเรียน
พึงพอใจของ
81.21
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับ
การสอนในทุกศาสตร์ ผู้รับบริการที่มีต่อ
คณะ สถาบัน สำ�นัก และวิทยาลัย
และสาขาวิชาให้มี
คุณภาพการผลิต
คุณภาพ
และให้บริการอยู่
1. กิจกรรมผลิตสื่อวีดิทัศน์
- สำ�นักสื่อฯ ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์

ในระดับดีขึ้นไป
จำ�นวน 48 เรื่อง ประกอบด้วย
1. บทเรียนวีดิทัศน์ตามประสงค์
จากทุกรายวิชาที่มีการสอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ และส่งไปยังสำ�นักหอ
สมุดกลาง เพื่อเผยแพร่/ให้บริการแก่
นิสิต จำ�นวน 3 รายวิชา  
จำ�นวน 40 เรื่อง ประกอบด้วย
1.1 วิชา BI102 ภาคเรียนที่ 2/2554
    จำ�นวน 12 เรื่อง
1.1 วิชา BI101 ภาคเรียนที่ 1/2555
    จำ�นวน 15 เรื่อง
1.1 วิชา PY100 ภาคเรียนที่
    1/2555 จำ�นวน 13 เรื่อง
2. บทเรียนวีดิทัศน์ตามประสงค์จาก
รายวิชาที่มีการสอนระบบวงจรปิดที่
มศว องครักษ์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่
นิสิต จำ�นวน 1 รายวิชา จำ�นวน 8
เรื่อง ประกอบด้วย
2.1 วิชา CH100 ภาคเรียนที่
    1/2555 จำ�นวน 8 เรื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
			
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป้าประสงค์
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ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
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3. กิจกรรมการผลิตสื่อประเภทเสียง
(ประมาณ 5 เรื่อง/ปี)


- สำ�นักสื่อฯ ได้ผลิตสื่อสื่อเสียง
จำ�นวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย
1. สื่อเสียงประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ชุด “Project Play &
Learn Book”  สำ�หรับนักเรียน
ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำ�นวน 6 เรื่อง
2. สื่อเสียงประกอบการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ชุด “Project Play &
Learn Book”  สำ�หรับนักเรียน
ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 จำ�นวน 8 เรื่อง

ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ
2. กิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ 
- สำ�นักสื่อฯ ได้ผลิตสื่อสื่อพิมพ์
แผ่นพับ เอกสารสนับสนุนการเรียน
จำ�นวน 12 เรื่อง ประกอบด้วย
การสอนปีละประมาณ 5 เรื่อง)
1. วารสาร จำ�นวน 2 เรื่อง
2. หนังสือ จำ�นวน 3 เรื่อง
3. เอกสารประกอบการสอน จำ�นวน
3 เรื่อง
4. รายงานวิจัย จำ�นวน 1 เรื่อง
5. เอกสารอื่นๆ (กำ�หนดการ คำ�สั่ง
ใบรายงานตัวนิสิต ฯลฯ) จำ�นวน 3 เรื่อง

- สำ�นักสื่อฯ ได้ทำ�การบันทึกเทป
โทรทัศน์เคลื่อนที่ จำ�นวน 6 เรื่อง
ประกอบด้วย
1. บันทึกเทปโทรทัศน์กิจกรรมศึกษา
เส้นทางธรรมชาติและน้ำ�ตก ณ
จังหวัดสระแก้ว
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา 
จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำ�ริฯ :
กรณีศึกษาการจัดการอ่างเก็บน้ำ�
ช่องกล่ำ�ล่าง โดย 2 ชุมชน จาก
ตำ�บลหนองหมากฝ้ายและตำ�บล
หนองตะเคียนบอน อำ�เภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
3. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
ท่านผู้หญิงทวี มณีบุตร อำ�เภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
4. โครงการสร้างแรงบันดาลใจ
แก่ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำ�นวย
การ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กับโครงการ
พัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ อำ�เภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
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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 ส่งเสริม 2.1 จำ�นวน
5 เรื่อง
6 เรื่อง
2.1 กิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์ 
สนับสนุนการเรียนการ สื่อการบริการ
ต่อปี
ต่อปี
เคลือ่ นที่ (ประมาณ 5 เรื่องปี)
สอนให้แก่สังคมและ
วิชาการแก่
ชุมชน
สังคมและชุมชน
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ผู้รับผิดชอบหลัก

3.1 ผลการ
ระดับดีขึ้ไป
ประเมินคุณภาพ ร้อยละ 80
การผลิตและ
การให้บริการโสต
ทัศนูปกรณ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป

ตัวชี้วัด

ร้อยละ
81.21
P

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
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3. เพื่อผลิตสื่อและให้
บริการโสตทัศนูปกรณ์
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้ดำ�เนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

102

1. กิจกรรมผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สื่อ
ประเภทเสียงและให้บริการโสต
ทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(ประมาณ 10 เรื่อง/ปี)

3.1 แผนงานผลิตวีดิทัศน์ ภาพ
นิ่ง และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
P

ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ

-  สำ�นักสื่อฯ ได้ผลิตวีดิทัศน์ ภาพ
นิ่ง และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน
17 กิจรรม ได้แก่
1. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. งานวันสมเด็จพระเทพฯ
3. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
4. สรุปงานโครงการบริการวิชาการ
5. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
6. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
7. งานวันสงกรานต์

5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
แต่งกายมุสลิม ณ ศูนย์ดนตรีและ
การแสดงอโศกมนตรี 1
(หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 อาคาร
นวัตกรรม : ศาตราจารย์ ดร.สาโรช
บัวศรี
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาและวัฒนธรรมให้กับนิสิต
นักศึกษาไทยและกัมพูชา ปี 2555
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัด
สระแก้ว

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ

4. แผนงานจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ
ต่อการผลิตและให้บริการ
4.1 กิจกรรมการจัดหาเครื่องมือและ
    อุปกรณ์ (มีเครื่องมือที่ทันสมัย
    และเพียงพอต่อการให้บริการ
    และผลิต)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นัก
สื่อฯ ได้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
จำ�นวน 6 รายการ ได้แก่
1. ชุดเครื่องมือสำ�หรับตัดต่อวีดิทัศน์
ความคมชัดสูง
2. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
3. ตู้กันความชื้นสำ�หรับเก็บกล้อง
ถ่ายภาพวีดิทัศน์
4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง
5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
6. บอร์ด HD Video Interface
Module

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

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก
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รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

P

ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ

เป้าประสงค์
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ตัวชี้วัด

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
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ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ
5. แผนงานปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม
ต่อการผลิตและให้บริการ
5.1.3 โครงการจัดหาเครื่องมือและ
P - ไม่ได้ดำ�เนินการ
อุปกรณ์
6. แผนงานอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะ
6.1 โครงการ/กิจกรรมผลิตสื่อ
- สำ�นักสื่อฯ จัดโครงการอนุรักษ์และ
P
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี
พุทธศักราช 2554 เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2554
6.2 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
- สำ�นักสื่อฯ จัดโครงการงานวัน
P
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาปนาสำ�นักสื่อฯ ครบรอบ 17 ปี
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหาร และ

ผู้รับผิดชอบหลัก

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการ
ศึกษา
4. สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�
โครงการวิจัยที่มุ่งสร้าง/พัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาแก่บุคลากร

- ไม่สามารถดำ�เนินการได้ เนื่องจาก
งบประมาณมีจำ�นวน 50,00 บาท
ทำ�ให้สนับสนุนได้ 1 โครงการ
- ไม่สามารถดำ�เนินการได้ เนื่องจาก
งบประมาณมีจำ�นวน 50,00 บาท
ทำ�ให้สนับสนุนได้ 1 โครงการ

- สำ�นักสื่อฯ ได้สนับสนุนทุนอุดหนุน
การทำ�โครงการวิจัยการพัฒนาสำ�
นักสื่อฯ แก่บุคลากร  จำ�นวน 1
โครงการ คือ นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการ
สืบค้นฐานข้อมูลภาพถ่ายของสำ�นัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำ�นวนเงิน 50,000 บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำ�นัก
สื่อฯ ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนการทำ�
วิจัย ร้อยละ 1 ของงบประมาณเงิน
รายได้ จำ�นวน 50,000 บาท

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

P

P

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
1. พัฒนาบุคลากรให้มี 1.1 บุคลากรมี
ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 P
1.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากร
ความสามารถในการทำ� ความสามารถใน
ของงบ
ของงบ
1. สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�
P
วิจัยทางด้านเทคโนโลยี การทำ�วิจัยหรือมี ประมาณ ประมาณ
โครงการวิจัยที่มุ่งปรับปรุงและ
การศึกษา
บุคลากรได้รับ
เงินรายได้ เงินรายได้
พัฒนาสำ�นักสื่อฯ ในด้านต่างๆ ให้มี
การจัดสรรทุน
(50,000
คุณภาพและประสิทธิภาพแก่บุคลากร
อุดหนุนการวิจัย
บาท)
ทุกปี
2. โครงการวิจยั การพัฒนาสำ�นักสื่อฯ P

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
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ผู้รับผิดชอบหลัก

2.1 มีการนำ�องค์
ความ รู้/ผลงาน
วิจัย/นวัตกรรม
ที่ได้จากผลการ
วิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาการผลิต
หรือการให้บริการ
หรือการบริหาร
จัดการ หรือการ
สร้างวัฒนธรรม
องค์กรสำ�นักสื่อฯ

ตัวชี้วัด

อย่างน้อย
ปีละ
1 เรื่อง

1 เรื่อง
P

P

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
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2. นำ�องค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้จากผล
การวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาการผลิตและให้
บริการ ตลอดจนการ
บริหารจัดการและการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร

เป้าประสงค์
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1. กิจกรรมการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์

P

- สำ�นักสื่อฯ ได้นำ�ผลงานวิจัย
เรื่อง การประเมินคุณภาพระบบ
วีดิทัศน์ตามประสงค์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์
ของสำ�นักสื่อฯ โดยมอบหมายให้
หัวหน้างานบริการสื่อนำ�ผลวิจัยไป
ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากการวิจัย

ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ
5. สนับสนุนทุนสำ�หรับจัดทำ�
P - ไม่สามารถดำ�เนินการได้ เนื่องจาก
โครงการวิจัยที่มุ่งสังเคราะห์/สร้าง/
งบประมาณมีจำ�นวน 50,00 บาท
พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะสาขา ที่ผู้
ทำ�ให้สนับสนุนได้ 1 โครงการ
วิจัยสนใจและสามารถนำ�มาประยุกต์
ใช้ให้เหมาะกับงานของสำ�นัก
สื่อฯ แก่บุคลากร
2.1 แผนงานการนำ�องค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยมาใช้
ในการพัฒนาการผลิตและให้บริการ
ตลอดจนการบริหารจัดการและการ
สร้างวัฒนธรรม

1. เพื่อปรับยุทธวิธีการ
ให้บริการเป็นการให้
บริการเชิงรุกในการ
พัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์

1.2  ผู้ขอใช้
ระดับดี
บริการมีความพึง ร้อยละ 80
พอใจในการให้
บริการของสำ�นัก
สื่อฯ อยู่ในระดับดี

ระดับดี
ร้อยละ
81.21
P

1.2 นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการองค์กรให้มี
มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ขอใช้บริการ

- สำ�นักสื่อฯ ได้กำ�หนดให้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร อาทิ
1. นำ�ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(e-meeting) มาใช้ในการจัดประชุม
ของสำ�นักสื่อฯ
2. ใช้ระบบสำ�รวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการผ่านระบบสำ�รวจความคิด
เห็นออนไลน์ (e-Survey)
3. ใช้ Face book ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ทำ�ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว
4. ใช้เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ ของสำ�นักสื่อฯ
- สำ�นักสื่อฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 2 ครั้ง ได้แก่
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รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

P

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
บรรลุ
แผนงาน/โครงการ/กิ
จ
กรรม
�เนินงาน
บรรลุ
การ
การ
1.1 ผลการ
ระดับดี
ระดับดี
แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิง
P
ประเมินการจัดทำ� ร้อยละ 75 ร้อยละ
ธุรกิจ
กิจกรรม 5ส
75.57
อยู่ในระดับดี
1.1 โครงการกิจกรรม 5ส
- สำ�นักสื่อฯ จัดโครงการกิจกรรม
P
5ส และประเมินผลการทำ�กิจกรรม
5ส จำ�นวน 4 กลุ่ม โดยมีผลการ
ประเมินผลภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
75.57

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

เป้าประสงค์
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1.4  บุคลากร
เข้าร่วมอบรม
สัมมนา ศึกษา
ดูงานทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ
รวมถึงด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ
เป็นประจำ�ทุกปี

ปีละ 1
ครั้ง

7 ครั้ง
P

1.4  โครงการ/กิจกรรมอบรม
สัมมนา การให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ รวมถึงด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษาแก่
บุคลากร
P

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
1.3  บุคลากร
อย่างน้อย 2 ครั้ง
1.3  กิจกรรมสนับสนุน/ส่งเสริมให้
P
P
เข้าร่วมอบรม
ปีละ
บุคลากรเข้าร่วมอบรมหรือกิจกรรม
หรือกิจกรรมส่ง
1 ครั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
เสริมคุณธรรม
จิตสำ�นึกการให้บริการ
จริยธรรมและ
จิตสำ�นึกการให้
บริการ
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- บุคลากรสำ�นักสื่อฯ ได้เข้าร่วม
สัมมนา ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
และด้านเทคโนโลยีใหม่ จำ�นวน 7
ครั้ง
1. สัมมนา เรื่อง Digital Broadcast Revolution จำ�นวนบุคลากรที่
เข้าร่วม 4 คน
2. สัมมนา Switcher TD (Technical Director) จำ�นวนบุคลากรที่เข้า
ร่วม 5 คน
3. การสาธิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
Extron จำ�นวนบุคลากรที่เข้าร่วม 2 คน
4. สัมมนา 2012 DocuWorld
Green Solution for Sustainable
Growth จำ�นวนบุคลากรที่เข้าร่วม
1 คน
5. งานนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ Panasonic Professional Display
Open House 2012 จำ�นวน
บุคลากรที่เข้าร่วม 6 คน

1. น.ส.อรัญญา เข็มทอง เข้าร่วม
ฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การ
พัฒนาจิตเพื่อการทำ�งาน
2. น.ส.สุกัญญา หงษาครประเสริฐ
เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ
และแนวทางการพัฒนา EQ”

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด

2. เพื่อพัฒนาระบบการ 2.1  มีรายได้จาก มีรายได้ รายได้ลดลง
ร้อยละ
บริหารจัดการให้มี
การผลิตและการ
เพิ่มขึ้น
22.73
ประสิทธิภาพ
ให้บริการเพิ่มขึ้น (เทียบกับ
(เทียบกับ
ปีงบ
ปีงบ
ประมาณ
ที่ผ่านมา) ประมาณ
พ.ศ.
2554)

เป้าประสงค์
6. งานนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ระดับออก
อากาศ เรื่อง “BEC Group >>
The Next Step” จำ�นวนบุคลากรที่
เข้าร่วม 5 คน
7. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง และ เซิน
เจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
จำ�นวนบุคลากรที่เข้าร่วม 1 คน
- สำ�นักสื่อฯ ได้จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยได้
ประชาสัมพันธ์การให้บริการผลิต
สื่อและบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1. จัดโครงการวันสถาปนาสำ�นักสื่อฯ
ครบรอบ 17 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้หน่วยงานภายในได้เข้าร่วมและ
เยี่ยมชมสำ�นักสื่อฯ
2. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ภาพกิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารการให้
บริการหรืองานต่างๆ ผ่าน Face
book ทำ�ให้ข่าวสารเข้าถึงประชาคม
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำ�นัก
สื่อฯ ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ำ�เสมอ

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

P

ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ

P 2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านการผลิตและการใช้บริการทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
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ผู้รับผิดชอบหลัก

เป้าประสงค์
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2.3 มีแผนผัง
แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานครบทุก
ฝ่าย

มีแผนผัง มีแผนผัง
แสดง
แสดง
ขั้นตอน
ขั้นตอน
การ
การ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ทุกฝ่าย
ครบ 5
ฝ่าย
P

2.3 กิจกรรมจัดทำ�แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
P

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
2.2 มีข้อกำ�หนด
ครบทุก
ครบทุก P
2.2 กิจกรรมการจัดทำ�ข้อกำ�หนด
P
ภาระงาน และ
ตำ�แหน่ง ตำ�แหน่ง
ภาระงานและ Competency
ข้อมูลสำ�หรับ
ตาม
(24 ราย)
ของทุกตำ�แหน่งที่เหมาะสมและ
จัดทำ� compe- โครงสร้าง
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
tency ครบทุก
โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน รวมทั้ง
ตำ�แหน่ง
รองรับการพัฒนาและขยายงานด้าน
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาต่อไปใน
อนาคต
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- สำ�นักสื่อฯ จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา
สำ�นักสื่อฯ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใน
อนาคต” ทำ�การทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและจัดทำ� Flow Chart
การปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริง

- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรสำ�นักสื่อฯ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของงาน
เพื่อกำ�หนดตัวชี้วัดและสมรรถนะ
ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน และได้
ปรับปรุงแบบประเมินและข้อกำ�หนด
ภาระงานของบุคลากรทุกตำ�แหน่ง

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

พัฒนาสำ�นักสื่อฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

- สำ�นักสื่อฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้
บริหาร หัวหน้าฝ่าย
และหัวหน้างาน เป็นผู้ให้
ความรู้ คำ�ปรึกษา คำ�
แนะนำ� ข้อเสนอแนะทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา วิชาชีพ
หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวน 6 ครั้ง ได้แก่
1. บรรยายให้ความรู้การ
ฝึกงาน ทักษะปฏิบัติแก่
นักเรียน นักศึกษา นิสิต
จำ�นวน 5 ครั้ง
2. วิทยากร กรรมการ
วิชาการหรือวิชาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 6 ครั้ง

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รายงานประจำ�ปี 2555 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. เพื่อเป็นสถานที่สอน 1.1  บุคลากรได้ อย่างน้อย 16 ครั้ง 
แผนงานพัฒนาศักยภาพของ
ฝึกปฏิบัติงาน และฝึก รับเชิญเป็น
10 ครั้ง
บุคลากรเพือ่ รองรับการเป็นแหล่ง
อบรมให้นักเรียน นิสิต วิทยากร
ต่อปี
ทรัพยากรการเรียนรู้
นักศึกษา และบุคลากร กรรมการ
1.1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
วิชาการหรือ
หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานทุก
วิชาชีพ
ระดับ
และผู้เชี่ยวชาญ
  - กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานทุก

ระดับเป็นผู้ให้ความรู้ คำ�ปรึกษา
คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะแก่นิสิต
นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์
บุคลากร และบุคคลทั่วไปทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา วิชาชีพ หรือ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์
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ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
บรรลุ
แผนงาน/โครงการ/กิ
จ
กรรม
�เนินงาน
บรรลุ
การ
การ
1.2 บุคลากรได้ ไม่น้อยกว่า  51 ครั้ง 
1.2 การเสริมสร้างสมรรถนะ

รับการพัฒนา
2 ครั้งต่อปี
ทักษะ ความชำ�นาญ และพัฒนา
ศักยภาพ
ศักยภาพบุคลากร
-  กิจกรรม “พี่สอนน้อง”
- จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง
จำ�นวน 1 ครั้ง คือหัวข้อ
เทคนิคการออกแบบกราฟิก
โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม
- กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การ 
- จัดกิจกรรมการถ่ายทอด
ปฏิบัติงาน (ก่อน ระหว่าง และ
ความรู้การปฏิบัติ
หลัง)
งาน จำ�นวน 1 ครั้ง คือ
หัวข้อ เทคนิคการบันทึกภาพ
นิ่งและวีดิทัศน์ในระบบดิจิทัล
- กิจกรรมการส่งเสริมทักษะ
 - ไม่มีการจัดกิจกรรม ใน
การปฏิบัติงาน โดยเชิญบุคคล
ปีงบประมาณ 2555
ภายนอก/บริษัท/หน่วยงาน/
(จำ�นวน 0 ครั้ง)
องค์กรที่เกี่ยวข้องมาสาธิต บรรยาย
ให้ความรู้
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก

เป้าประสงค์

1.3 จำ�นวนนิสิต
นักศึกษาและ
นักเรียนฝึกปฏิบัติ
งาน ฝึกทักษะ
ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

50 คน/
ต่อปี

40 คน/ปี

- สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียน
และการฝึกทักษะปฏิบัติ/
ฝึกงานโดยมีนิสิต นักศึกษา
และนักเรียนฝึกงาน/ฝึกทักษะ
จำ�นวน 40 คน ดังนี้
1. เรียนภาคปฏิบัติ จำ�นวน
32 คน
2. ฝึกงาน/ฝึกทักษะปฏิบัติ
จำ�นวน 8 คน

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผิดชอบ
รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน ผู้รับหลั
ดำ
�
เนิ
น
ไม่
ไ
ด้
ด
�
ำ
เนิ
น
ก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การ
การ
- กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา
- จัดกิจกรรม/ส่งเสริมการ

บุคลากร
พัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ
จำ�นวน 49 ครั้ง ได้แก่
1. ฝึกอบรม จำ�นวน 23 ครั้ง
2. สัมมนา จำ�นวน 11 ครั้ง
3. ศึกษาดูงาน จำ�นวน 5 ครั้ง
4. วิทยากร กรรมการ
วิชาการหรือวิชาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
จำ�นวน 10 ครั้ง
- การส่งเสริม/สนับสนุนทุนอุดหนุน 
- สำ�นักสื่อฯ ได้สนับสนุน
การทำ�ผลงานทางวิชาการหรือวิจัย
ทุนอุดหนุนการทำ�โครงการ
วิจัยแก่ผู้บริหาร จำ�นวน
1 โครงการ คือ นายสุร
เชษฐ์ มีฤทธิ์ นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา จำ�นวน 50,000
บาท จากงบประมาณเงิน
รายได้

P - กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียน การฝึกทักษะปฏิบัติ และ
ฝึกงานแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
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-  กิจกรรมการสร้างคลังข้อมูล
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย


ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
2. เพื่อสร้างแหล่ง
2.1 มีฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
2.1 แผนงานสร้างแหล่งทรัพยากร
P
ทรัพยากรการเรียนรู้ทาง ทางประวัติศาสตร์ ร้อยละ 80
100
การเรียนรู้
วิชาการและแหล่งข้อมูล
ของทุก
ของทุก
-  กิจกรรมการสร้างคลังข้อมูล

กิจกรรม/ประวัติศาสตร์
กิจกรรม กิจกรรม
ความรู้ทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
ของ
ของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ที่ทำ�ประจำ�
ที่ทำ�
ทุกปี
ประจำ�
ทุกปี
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- สำ�นักสื่อฯ ได้ถ่ายทอดสด
การเรียนการสอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ พร้อมบันทึกเผย
แพร่บนเว็บไซต์ผ่านระบบวีดิ
ทัศน์ตามประสงค์จากทุก
รายวิชาที่มีการสอนทาง
ไกลปฏิสัมพันธ์จำ�นวน 3
รายวิชา 40 เรื่อง
- สำ�นักสื่อฯ ได้ผลิตวีดิ
ทัศน์กิจกรรมประจำ�ปีของ
มหาวิทยาลัย และวีดิทัศน์กิจ
กรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
เข้าระบบวีดิทัศน์ตาประสงค์
จำ�นวน 26 กิจกรรม ดังนี้
1. หมวดผลงานสำ�นักสื่อฯ
จำ�นวน 1 เรื่อง จำ�นวน 39 ตอน
2. หมวดกิจกรรมของ มศว
จำ�นวน 24 เรื่อง
3. หมวดแนะนำ�มหาวิทยาลัย
จำ�นวน 1 เรื่อง

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

เป้าประสงค์

2.3 นักศึกษาจาก ไม่น้อยกว่า 
สถาบันอื่น ศึกษา 2 ครั้ง/ปี
ดูงานสำ�นักสื่อฯ

2 ครั้ง
P

2.3 กิจกรรมการให้ความรู้/การ
ศึกษาดูงานแก่นักศึกษาจากสถาบันอื่น

- สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ดูงานของนิสิต นักศึกษา 
จำ�นวน 2 ครั้ง รวม 8 คน
ได้แก่
1. นักศึกษาปริญญาตรี วิชา
เอกเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น
ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำ�นวน 5 คน ศึกษาดูงาน
สำ�นักสื่อฯ
2. นักศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา วิชา ET611
(การจัดการระบบเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
จำ�นวน 3 คน ดูงานสำ�นักสื่อฯ

-  สำ�นักสื่อฯ ได้ให้บริการ
การเข้าสืบค้นข้อมูล
ทางวิชาการในฐานข้อมูล
ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์
(Video on Demand)
ของสำ�นักสื่อฯ ทั้งนี้ จากการ
จัดเก็บสถิติมีจำ�นวนการ
สืบค้นข้อมูลทั้งสิ้น 36,861
ครั้ง

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา



ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
2.2 มีนิสิต
ปีละไม่น้อย 36,861 P
2.2 กิจกรรมการให้บริการสืบค้น

อาจารย์ หรือ
กว่า 
ครั้ง
ข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูล
บุคคลทั่วไป
5,000 ครั้ง
ทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เข้ามาสืบค้น
แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน
ข้อมูลทาง
คณาจารย์ บุคลากร และบุคคล
วิชาการในฐาน
ทั่วไป
ข้อมูล
ของสำ�นักสื่อฯ

- โครงการพัฒนาบุคลากรสำ�นักสื่อฯ
หัวข้อเทคนิคการออกแบบกราฟิก
- โครงการอบรมคณาจารย์ผู้สอนทางไกล



1.2 บุคลากรได้รับ ไม่น้อยกว่า 
เชิญเป็นวิทยากร 3 ครัง้ ต่อปี
ให้กับหน่วยงาน
เครือข่าย

5 ครั้ง
P

- กิจกรรมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในที่มีลักษณะ
ภาระงานใกล้เคียงกัน





ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์
ไม่
ดำ�เนิน ไม่ได้ดำ�เนิน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ดำผลการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ
การ
การ
1. แผนงานความร่วมมือระหว่าง
1. สร้างเครือข่ายความ 1.1 มีโครงการ
3 โครงการ 3 โครงการ 
หน่วยงานเครือข่าย
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ความร่วมมือไม่
ต่อปี
- โครงการ  IT วิชาการ

ภายในที่มีลักษณะ
น้อยกว่า 
โครงการความร่
ว
มมื
อ
Cyber

ภาระงานใกล้เคียงกัน
Education

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก

- สำ�นักสื่อฯ ส่งเสริม/สนับสนุน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยให้
บุคลากรไปเป็นวิทยากรให้กับ
หน่วยงานเครือข่าย จำ�นวน 4
ครั้ง ดังนี้
1. ผศ.ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง เป็น
วิทยากรบรรยายเรื่อง การบู
รณาการคอมพิวเตอร์ Tablet
สำ�หรับการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับ
โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่าย
ประถม)

- สำ�นักสื่อฯ ดำ�เนินการ
รองผู้อำ�นวยการ
โครงการความร่วมมือที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
จัดร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในที่มีลักษณะภาระงานใกล้
เคียงกัน จำ�นวน 3 โครงการ
คือ
- โครงการ  IT วิชาการ
- โครงการความร่วมมือ
Cyber Education
- โครงการพัฒนาบุคลากร
สำ�นักสื่อฯ หัวข้อเทคนิคการ
ออกแบบกราฟิกโดยสำ�นักสื่อฯ
ยกเลิกการดำ�เนินการ เนื่องจาก
สำ�นักสื่อฯ ได้ทำ�การสำ�รวจ
จำ�นวนคณาจารย์ที่จะเข้าร่วม
สัมมนา พบว่า คณาจารย์ส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเข้าสัมมนาได้
เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอม
จึงทำ�ให้ติดภาระงานสอน

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน

2. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

2.1 สำ�นักสื่อฯ
1 ครั้งต่อปี
ได้รบั การสนับสนุน
บุคลากร/
วิทยากร/อุปกรณ์
จากหน่วยงาน
ภายนอก

ตัวชี้วัด

0 ครั้ง


ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่
เป้าหมาย ดำผลการ
�เนินงาน บรรลุ บรรลุ

2. แผนงานการฝึกอบรมบุคลากร
2.1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรกับ
องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 โครงการฝึกอบรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเครือข่าย

- สำ�นักสื่อฯ ยังไม่ได้มีการ
ดำ�เนินการด้าน
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
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รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รายงานประจำ�ปี 2555 สำ�นักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา





2. นายชณรรษ  หาญอาษา 
เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง วิทยุโทรทัศน์ ให้กับภาค
วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์จำ�นวน 1
ครั้ง
3. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ เป็น
วิทยากรอบรมให้กับภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ จำ�นวน 3
ครั้ง ได้แก่
2.1 หลักสูตร Photoshop
2.2 หลักสูตร Ilustrator
2.3 หลักสูตร Animation

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

