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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 
28 มิถุนายน 2554 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.58 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก โดยมีจํานวน 3 องค์ประกอบ 
(1, 6, 7) อยู่ในระดับดีมาก และมี 3 องค์ประกอบ (4, 8, 9) อยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยสรุปเป็นดังน้ี  
 

สรุปผลการดําเนนิงานรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
จํานวนตัวบ่งชี้

ที่ประเมิน 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 1   5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 1 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 8** 4.71 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 1 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 13 4.58 ดีมาก 

 
** ตัวบ่งชี้ สมศ.13 มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ใส่คะแนนประเมินให้ ดังนั้น คะแนนประเมินข้างต้น (4.58) เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้จํานวน 12 ตัวบ่งชี้  

        ไม่รวมคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ.13 
 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 5 ระดับ มีความหมายของคา่คะแนน  ดังน้ี 
 คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับต้องปรับปรุง 
 คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
 คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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บทนํา 
 
ข้อมูลพืน้ฐานของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทันสมัย ในระยะก่อนเร่ิมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 
มหาวิทยาลัยจึงได้เร่ิมเตรียมความพร้อมที่จะจัดต้ังสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง              
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหน่ึง มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
กรรมการ ต่อมาได้มีมติให้จัดทําโครงการจัดต้ังสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 
 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พ้ืนที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จัดสรร         
งบประมาณสําหรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสํานักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ      
ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพน่ิง 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(IT Campus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบโครงการ
จัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยี
การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทําให้การจัดการศึกษา ในระบบนี้ได้ผลดี
ไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในช้ันเรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการแบ่งส่วนงานให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
เป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543 สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
จึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกํากับมหาวิทยาลัยต้ังแต่ 
พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีนโยบายให้สํานักสื่อฯ เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้าง
ฐานข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น สํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือให้มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมท้ังเป็นหน่วยงานที่หารายได้ในลักษณะการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมทําให้ปัจจุบันสํานักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค ์และนโยบายคุณภาพ 
 

ปรัชญา 
เทคโนโลยีนําการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม 
 

ปณิธาน 
มุ่งพัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การเรียนการสอนและกิจกรรม

ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน ์
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาบนฐาน

งานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล 
 

พันธกิจ 
 1.  สร้างองค์ความรู้ใหมท่างเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.  พัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพและคุณธรรม 
 3.  สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน 
 4.  สร้างสรรค์งานผลิตและให้บรกิารสื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 5.  สร้างแหล่งทรพัยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 6.  พัฒนาระบบการผลิตและบรกิารให้มีคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มเีจตคติที่ดีต่อการให้บริการและมีคุณธรรม 
 3. สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน 
 4.  ผลิตและให้บริการสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในทุกศาสตร์

และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
 5. สร้างฐานข้อมลูทางวิชาการและกิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแหลง่ศึกษาและอ้างอิงข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ 
 6. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่มาตรฐานและมคีณุภาพ           

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 7. สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพ่ือหารายได้พัฒนาองค์กร 
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วิธีการประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ตามระบบและกลไก          
ที่กําหนดขึ้น ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

3. ให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
การวางแผนการประเมิน 
 

 1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 
 2. ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 
   สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชมสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   
   สัมภาษณ ์และจดบันทึก (ผู้บริหาร และบุคลากร)  
   ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

 สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รับการประเมินคุณภาพตนเองตามองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ 
จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยใช้เกณฑ์การประเมินสําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน          
โดยในปีการศึกษา 2554 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
 

• สรุปผลการดําเนนิงานรายตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์
และแผนดําเนนิการ 

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 5.00  

มศว 1.1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน P ข้อ 8 ข้อ  8 ข้อ  5.00 

 

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 4.00  

มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาสถาบัน** 

P ข้อ 2 ข้อ   4 ข้อ  4.00  

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 5.00  

มศว 6.1.1 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

P ข้อ 4 ข้อ   5 ข้อ  5.00  

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 7  ตัวบ่งชี ้ 4.71  

สกอ 7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับ 
ของหน่วยงาน 

P ข้อ 7 ข้อ   7 ข้อ  5.00 

  

สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

O คะแนน      

รอผล
คะแนนจาก
ส่วนกลาง 

มศว 7.2.1 การพัฒนาหน่วยงาน 
สู่สถาบันเรียนรู้ 

P ข้อ 4 ข้อ   4 ข้อ  4.00 ขาดข้อ 1 

สกอ 7.4 ระบบบริหาร 
ความเส่ียง 

P ข้อ 6 ข้อ   6 ข้อ  5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5) 

มศว 7.5.1 ระบบการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

P ข้อ 6 ข้อ   7 ข้อ  5.00 
  

มศว 7.6.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 

P ข้อ 5 ข้อ   5 ข้อ  5.00  

มศว 7.6.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

O ร้อยละ ร้อยละ 
80  

11,768 14,490 ร้อยละ 
81.21 

 4.00 
  

มศว 7.7.1 ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

O ข้อ 7 ข้อ   7 ข้อ  5.00 

  

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 4.00  

มศว 8.1.1 การบริหารการเงิน
และงบประมาณ P ข้อ 4 ข้อ  4 ข้อ  4.00 ขาดข้อ 1 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 4.00  

มศว 9.1.1 การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

P ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ  4.00 ขาดข้อ 5 

  
  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 12  ตัวบ่งชี้  4.58   
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 
มิถุนายน 2555 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของสํานักสื่อฯ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 4.58 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก โดยมีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ) องค์ประกอบที่ 6 (การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม) และองค์ประกอบที่ 7 (การบริหารและการจัดการ) มี 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 4 (การวิจัย) องค์ประกอบที่ 8 (การเงินและงบประมาณ) และองค์ประกอบที่ 9 (ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ) 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ        
เพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังน้ี 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 
          1.  ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้มคีวามสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์การหารายได้        
เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน และกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน   
 2. ควรจัดทําเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วข้องทางด้านวิทยบรกิารให้เป็นรูปธรรม 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตามรายองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาํเนินการ 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 

- 
 

1.  ผู้รับผิดชอบต้องทําความเข้าใจเร่ืองการติดตาม 
และประเมินผลท่ีสะท้อนตัวช้ีวัดอย่างไร 

2.  ควรติดตามและประเมินวัดผลการดําเนินการ
โครงการอย่างแท้จริง 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 

- 
 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 

- 
 

- 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 

- 
 
 
 
 

แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ดังน้ี 
1. ระยะสั้นดําเนินงาน 2 แนวทาง 
   1.1  ปรับการวิจัยเพ่ือการสร้างเสริมบุคลากร 
   1.2  เน้นการวิจัยสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมองค์กร 
2. ระยะยาว 
    -  ส่งเสริม/สนับสนุนให้มบุีคลากรทีเ่ป็นนักวิจัยโดยตรง 
เพ่ือที่จะพัฒนาให้สํานักสื่อฯเป็นหน่วยงานวิจัยย่อย
สําหรับนิสิตปรญิญาโท/เอก ในสาขาที่เกีย่วขอ้ง เพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่  

 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 

- 
 

 

1. สํานักสื่อฯ ควรเป็นแหล่งคลงัภาพทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแหลง่ข้อมูล
ทุติยภูมิสนับสนุนการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย  

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 

- 
 

- 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 

- 
 
 
 
 

• ตัวบ่งช้ี 7.1 : ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
1. แบบการประเมินตนเอง ยังขาดผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ที่ผลักดันให้องค์กรบรรลผุลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

• ตัวบ่งช้ี 7.2.1 : การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ 
1.   แผนการจดัการความรู้ (KM) : การวิเคราะห์ประเด็นในเร่ืองการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังไม่ชัดเจน ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และต้อง
จัดทําแผนไว้ในแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

• ตัวบ่งช้ี 7.4 : การบริหารความเสี่ยง 
1.  วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในหลายๆด้าน อาทิ ด้านการเงิน  

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ และประเมินให้ครบทกุด้าน 

• ตัวบ่งช้ี 7.5.1 : ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
1.   ควรมีการจัดทําและประเมินสมรรถนะบุคลากร เพ่ือนํามาพัฒนา

อย่างแท้จริง  
2.  แผนพัฒนาบุคลากร ควรปรับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ 

ให้สะท้อนการดําเนินงานที่แท้จริง  

• ตัวบ่งช้ี 7.6.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 
1.   ควรมีการจัดทํา JD (Job Description) ของบุคลากรไว้คนละส่วน

จากงานที่มอบหมาย  

• ตัวบ่งช้ี 7.6.2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
1.  จัดทําแผนการให้บริการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างเป็น

รูปธรรม   

• ตัวบ่งช้ี 7.7.1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
1.  ควรมีการเทียบสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เพ่ือดูแนวโน้ม

การประหยัดพลังงาน 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 

- - 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 

- 
 
 
 
 

1.  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรมีการระบุไว้ในโครงการ/
กิจกรรมแผนยุทธศาสตร์ จากน้ันถอดแผนเป็นแผน     
กลยุทธ์ทางการเงินโดยต้องกําหนด SWOT ด้านการเงิน 
และนําเสนอแนวทางการได้มาของเงิน และการใช้ไป
ของเงินที่สอดคล้องกับงบประมาณที่กําหนดในแผน
ยุทธศาสตร์ 

2.  การติดตามทางการเงิน เน้นติดตามการใช้งบประมาณ 
ที่เป็นงานประจํา ดังน้ัน จึงควรกําหนดการติดตาม
เพ่ิมเติมในส่วนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
ใช้เงินที่สะท้อนความมั่นคงขององค์กร 

3.  การนําเสนอรายงานฐานะทางการเงิน ควรเสนอเป็น     
งบกระแสเงินสด (cash flow) 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 

- 
 

- 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 
 
 

จุดแข็ง (Strength) แนวทางเสริม 

- 
 
 
 
 

1.  ขาดการนําข้อมูลแต่ละองค์ประกอบมาประมวลผล      
ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ การ
ประมวลผลการปฏิบัติงานตามแผน เป็นต้น 

2.  สํานักสื่อฯ ควรมีการจัดทาํเครือข่ายความร่วมมือ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทางด้านวิทยบริการอย่าง
ชัดเจน 

จุดอ่อน (Weakness) แนวทางการพฒันา 

- - 
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พัฒนาการด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
 
ด้านระบบการประกันคุณภาพ    

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการพัฒนาตัวบ่งช้ีให้มีความ
สอดคล้องกับระบบการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการบูรณาการ       
ตัวบ่งช้ีให้มีความครอบคลุมการประเมิน ซึ่งสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีพัฒนาการด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษามากข้ึนหลายด้าน โดยมีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินในรอบปีการศึกษา 
2553 มาดําเนินการเพ่ือให้ผลการดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ และบรรลุเป้าหมาย มีการดําเนินงาน
ตามแผน มีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ การดําเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้คะแนน
การประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 
 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา 
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

วันที่ 28 มิถุนายน 2555 
ณ ห้องประชมุ 14-404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม  

-------------------------------------------------------------- 

 
09.00 - 09.15 น. ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ (ผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
  ประเมินฯ และแนะนําข้อมูลของสํานักสื่อฯ โดยผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ 
 

09.15 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ประเมิน 

 

09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา SAR และศกึษาหลักฐานข้อมูล 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา SAR และศกึษาหลักฐานข้อมูล (ต่อ) 
 

15.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน  
 และเตรียมตัวเพ่ือนําเสนอผลการประเมิน 
 

16.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ นําเสนอผลการประเมินต่อสํานักสื่อฯ 
 

 


	img07635
	AS3-CEMT_2554



