


 
คํานํา 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เล่มนี้เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้น เพื่อประกอบการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2555 ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา โดยสํานักส่ือฯ ได้
ดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาการทํางานให้สอดคล้องกับวงจร
คุณภาพ PDCA เกณฑ์คุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สกอ. ตลอดจนคํานึงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ มีการนําผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา 2554 ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การดําเนินงาน    

ปีการศึกษา 2555 สํานักส่ือฯ จัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานที่มีพันธกิจเน้นการบริการ จึงรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จํานวนทั้งส้ิน 6 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี ซึ่งสํานักส่ือฯ ได้ทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่ือฯ เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพ สํานักส่ือฯ ยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง สําหรับข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสํานักส่ือฯ จะได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักส่ือฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
 
ในปีการศึกษา 2555 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีผลการประเมินตนเอง ตามรายองค์ประกอบและ

รายตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว รวม 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยในภาพรวมของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ 4.83 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก โดยมีจํานวน 6 องค์ประกอบ 
(องค์ประกอบที่ 1, 4, 6, 7, 8, 9) อยู่ในระดับดีมาก ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ คะแนน
(เตม็ 5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 4.71 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ** 4.83 ดีมาก
 

 
** คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมคะแนนของตัวบ่งชี้ สมศ.13   

 



 

 

ส่วนที่ 1  
 
 

ส่วนนํารายงานการประเมินตนเอง 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.  ประวัติความเปน็มา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้ง
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง มีรอง
อธิการบดี ฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ ต่อมาได้มีมติให้จัดทําโครงการจัดตั้งสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา และ
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 
 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ปรับปรุงสถานที่ส่วนสํานักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการส่ือ           
โสตทัศน์ และห้องผลิตส่ือภาพน่ิง 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา  (IT Campus) 
ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบ
สองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทําให้การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในช้ันเรียนตามปกติ 
อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการแบ่ง
ส่วนงานให้สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สํานักส่ือฯ 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลเชิง
วิชาการและเชิงประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักหอสมุดกลาง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่หารายได้ในลักษณะการให้บริการวิชาการแก่สังคมทําให้ปัจจุบันสํานักส่ือฯ 
ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่
ได้รับมอบหมาย 
 

2.  สถานท่ีตัง้ 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
114 ซอยสุขุมวทิ 23 เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15407, 15404-8, 15414, 15445, 15448 โทรสาร 02-260-3935 
 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครกัษ)์ 
107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อําเภอองครกัษ ์จังหวดันครนายก 26120 
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 21110-3  
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3.  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัตถุประสงค ์และนโยบายคณุภาพ 
 

 ปรัชญา  “เทคโนโลยีนําการศึกษาสู่ความเจรญิงอกงาม” 
 

 ปณิธาน  “มุง่พัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหก้ารเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

 วิสัยทัศน์  “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและใหบ้ริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐาน
งานวิจัยและพฒันาให้มีคุณภาพระดับสากล” 

 

 พันธกจิ 
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 3.  สร้างความรว่มมือด้านเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บรกิารสังคมและชุมชน 
 4.  สร้างสรรค์งานผลิตและให้บริการส่ือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 5.  สร้างแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 6.  พัฒนาระบบการผลิตและบริการให้มีคุณภาพ 
 

 วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและมีคุณธรรม 
3. สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน 
4. ผลิตและให้บริการส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชา

ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
5. สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
6. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ 
7. สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพื่อหารายได้พัฒนาองค์กร 

 

 นโยบายคุณภาพ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสํานักส่ือฯ ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

โดยกําหนดให้มีการดําเนินการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทําให้ระบบงาน และผู้ทํางานสามารถ

ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น 

3. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
6. ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. สร้างระบบการผลิตและให้บริการ มีคุณภาพในระดับสากล 
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4.  แผนยุทธศาสตร์สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา กําหนดแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ครอบคลุมพันธกิจ ภารกิจของสํานักส่ือฯ และ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสํานักส่ือฯเป็นหน่วยงานผลิตส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคม          
แห่งการเรยีนรูแ้ละสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธรุกิจ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสํานักส่ือฯ เป็นแหล่งทรพัยากรการเรยีนรู้  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักส่ือฯ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
จํานวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ดําเนิน 
การ 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็น
หน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุน
กิจกรรมตา่งๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3 3 0 9 8 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างองคค์วามรู้และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 

2 2 0 6 3 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เชิงธุรกิจ 

7 6 1 7 7 0

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

6 5 1 11 12 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

3 2 1 7 4 3

รวม 21 18 3 40 34 8 

ร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน ร้อยละ 85.71 ร้อยละ 80.49 
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 - งานผลิตวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา
  - งานผลิตส่ือเสียง  
  - งานผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 

5.  โครงสร้างการบริหารงาน 
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการจัดแบ่งส่วนราชการ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในกํากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ออกเป็น         
5 งาน ได้แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ งานผลิตรายการโทรทัศน์ งานบริการส่ือ งานบันทึกเสียง งานผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สํานักส่ือฯ เป็นหน่วยงานหารายได้ สนับสนุนกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน สํานักส่ือฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงรองรับนโยบายการหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยสํานักส่ือฯ ได้ขออนุมัติแบ่งงานภายในเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 อนุมัติโครงสร้างใหม่ของสํานักส่ือฯ เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2552 จึงประกาศแบ่งส่วนราชการของสํานักส่ือฯ ออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ ฝ่ายการสอนทางไกล
ปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร - องครักษ์) ฝ่ายผลิตส่ือการเรียนรู้ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม 
และศูนย์การพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง ในปี พ.ศ. 2555 สํานักส่ือฯ ได้รับอนุมัติให้แบ่งงานภายในใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555  ซึ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในสํานักส่ือฯ เป็นดังต่อไปนี้ 
 

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานักสือ่และเทคโนโลยีการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- งานบริหารและธรุการ     
  หน่วยสารบรรณ  
  หน่วยการประชุม  
  หน่วยอาคารสถานที่  
  หน่วยนโยบายและแผน 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
    หน่วยบริหารงานบุคคล 
    หน่วยทะเบียนประวัติ  
    หน่วยพัฒนาบุคลากร 
    หน่วยวินัยและสวัสดิการ 
-  งานคลังและพัสดุ   

หน่วยการเงินและบัญชี  
หน่วยพัสดุ  

 

-  งานการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
-  งานบริการโสตทัศนูปกรณ ์
-  งานพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูล 

สํานักงาน 
ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

- งานวิชาการและวิจัย
    หน่วยบริหารงานวิจัยและประเมินผล 
    หน่วยวิชาการและเผยแพร่ 
    หน่วยแผนและโครงการ 
 - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
     หน่วยบริหารความเสี่ยง 
     (ควบคุมภายใน) 
 

มหาวิทยาลัย

สํานักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา

คณะกรรมการประจําสํานักฯ

ฝ่ายการสอนทางไกลและ
บริการโสตทัศนูปกรณ์  

ฝ่ายผลิตส่ือ
การเรียนรู้
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สํานักงานผู้อํานวยการ 
(เลขานุการ) 

ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
(หัวหน้าฝ่าย)

สํานักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและ
บริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์) 

(หัวหน้าฝ่าย)

ฝ่ายผลิตส่ือการเรียนรู้
(หัวหน้าฝ่าย)

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4 อัตรา)
  ข้าราชการ ชํานาญการ  (1 อตัรา) 
  พนักงาน  (3 อตัรา) 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงาน  (1 อัตรา) 
3. นักวิชาการพัสดุ พนักงาน (1 อัตรา) 

ประสานมิตร 
1. นักวิชาการโสตทัศนศกึษา (3 อัตรา) 
 ข้าราชการ ปฏิบัติการ (1 อัตรา) 
 พนักงาน (2 อัตรา) 

2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา พนักงาน (2 อตัรา) 
 

องครักษ์ 
1.  นักวิชาการโสตทศันศึกษา พนักงาน (2 อัตรา)

1.  นักวิชาการโสตทศันศึกษา พนักงาน (7 อัตรา)
2.  นักวิชาการช่างศิลป์ พนักงาน (1 อัตรา) 
3.  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้าราชการ ปฏบัิติงาน (1 อัตรา) 
4.  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลูกจ้างประจํา (1 อัตรา) 
5.  ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลกูจ้างประจํา (1 อัตรา) 

-  ยงัไม่มีอัตรารองรับ

แผนภูมิที่ 2   โครงสร้างการปฏิบัติงานและอัตรากําลังสาํนักสื่อและเทคโนโลยีการศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.  จํานวนบุคลากรปัจจุบัน 
 สรุปสัดส่วนบุคลากร 

ประเภทการจ้าง จํานวน (คน) ร้อยละ
1.  ข้าราชการ 3* 12.50
2. พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 12 50.00
3.  พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)  7 29.17
4.  ลูกจ้างประจํา 2* 8.34

รวม  24 100
 

หมายเหตุ : *อัตราข้าราชการ จํานวน 1 ราย และลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ราย (เดิมสังกัดศูนย์การพิมพ์ มศว) อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการตัดโอนอัตราไปสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
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  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (จําแนกตามชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และประเภทการจ้าง) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ประเภทการจ้าง
สํานักงานผูอ้ํานวยการ (จํานวน 6 อัตรา)
นางสาวสุกัญญา  หงษาครประเสริฐ นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นางอภิรดี  สุขีเกต ุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ชํานาญการ) 
ข้าราชการ 

นางสาวสายรุง้  ลิวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นางสาวศิริพัตร ์ ตันเสถียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นางสาวอรญัญา  เข็มทอง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)
*อยู่ระหว่างการบรรจุจ้าง จํานวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)
ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ (จํานวน 11 อัตรา)
นายสุรเชษฐ์  มฤีทธิ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นายชณรรษ  หาญอาษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นายสุเมธ  กล่ินหอม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นายชัยพร  สุวรรณประสพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นายสัญญา  จงจิตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นายณัฐนัย  ศรโีรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นางมานิตา  ภัยวิมุต ิ นักวิชาการช่างศิลป์ พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นายธนิสร  ศิริรธัญญู นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)
นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออ  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

(ปฏิบัติงาน) 
ข้าราชการ 

นายกริช  มะกลํ่าเทศ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลูกจ้างประจํา 
นายชูศักดิ์  สุขสําราญ ผู้ช่วยช่างทัว่ไป ลูกจ้างประจํา 
ฝ่ายการสอนทางไกลและบริการโสตทัศนูปกรณ์ (จํานวน 7 อัตรา)
นายยอดชาย  ไทยประเสริฐ  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)
นายเมธี  คชาไพร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(ปฏิบัติการ) 
ข้าราชการ 

นายไพรัตน์  ดีเทียนอินทร ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นางจุไรรัตน์  ดเีทียนอินทร ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ)
นายพนิตย์  ทองดี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)
นายเด่นชัย  ทองรัสมี ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)
**อยู่ระหว่างดําเนินการสอบคัดเลือก 1 อัตรา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)
ฝ่ายวชิาการและวิจยั (ยังไม่มีอัตรา) 
*** เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดสํานักงาน 
ผู้อํานวยการ ปฏิบัติงานของฝ่ายฯ 

 



สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555  12  

7.  สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน 
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ประสานมิตร  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จํานวน 8 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นห้องสํานักงาน 
ห้องประชุม ห้องเรียนที่ต้องควบคุมดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

ประเภทห้อง     สถานที่ต้ัง 
 1. ห้องเรียน    
  - ห้อง 14-204 (ห้องรับทางไกลฯ) อาคาร 14 ชั้น 2 ขนาด 226 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-304 (ห้องส่งทางไกลฯ) อาคาร 14 ชั้น 3 ขนาด 237 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-405 (ห้องรับทางไกลฯ) อาคาร 14 ชั้น 4 ขนาด 237 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-505 อาคาร 14 ชั้น 5 ขนาด 240 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-605 อาคาร 14 ชั้น 6 ขนาด 240 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-705 อาคาร 14 ชั้น 7 ขนาด 240 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-805 อาคาร 14 ชั้น 8 ขนาด 240 ที่นั่ง 
 2. ห้องปฏิบัตกิาร    
  - ห้องสตูดิโอ  อาคาร 14 ชั้น 1 
  - ห้องบันทึกเสียง อาคาร 14 ชั้น 1   
  - ห้องตดัต่อวดีิทศัน์ อาคาร 14 ชั้น 1   
  - ห้องผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 14 ชั้น 1 
  - ห้องฝึกอบรม (14-404) อาคาร 14 ชั้น 4  
 3. ห้องประชุมและห้องทํางาน    
  -  ห้องสํานักงานผู้อํานวยการ อาคาร 14 ชั้น 1   
  - ห้อง 14-203 งานบริการส่ือ  อาคาร 14 ชั้น 2 

 
นอกจากนี้สํานักส่ือฯ ยังมีสถานที่ทําการอยู่ที่อาคารเรียนรวม มศว องครกัษ ์ ตั้งอยู่ที ่107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก 

คลอง 16 อําเภอองครกัษ ์จังหวัดนครนายก ซึง่มีพื้นทีใ่นความรับผิดชอบ จํานวน 4 ส่วน ซึ่งเป็นห้องเรียนทีต่้องควบคุมดูแล
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และห้องสํานักงาน ดังน้ี 

ประเภทห้อง     สถานที่ต้ัง 
 1. ห้องเรียน    
  - ห้อง ศร 201 อาคารเรยีนรวม ชั้น 2  
  - ห้อง ศร 203 อาคารเรยีนรวม ชั้น 2 
  - ห้อง ศร 204 อาคารเรยีนรวม ชั้น 2 
 2. ห้องทํางาน    
 - ห้องบริการส่ือ (องครกัษ)์    อาคารเรยีนรวม ชั้น 2 (ศร 205)  
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8.  ข้อมูลการบริหารตามหมวดเงินงบประมาณ 
 การบริหารเงินงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ 
2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักส่ือฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณและมีการบริหารด้านงบประมาณ ดังนี้ 

 

ตาราง : แสดงจํานวนงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณที่ได้จัดสรร การเบิกจ่าย เหลือจ่าย 
งบบุคลากร - - - 
งบดําเนินงาน 277,400.00 277,389.11 10.89
งบลงทุน - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - 
งบกลาง - - - 

รวม 277,400.00 277,389.11 10.89
 

ตาราง : แสดงจํานวนงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณเงนิรายได ้
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร 

การเบิกจ่าย กันไว้เบิก
เหลื่อมปี 

เหลือจ่าย

งบบุคลากร 1,009,700.00 988,560.00 - 21,140.00
งบดําเนินงาน 1,629,100.00 1,595,116.21 - 33,983.79
งบลงทุน 1,105,200.00 1,103,165.98 - 2,034.02
งบเงินอุดหนุน 506,000.00 460,339.00 10,000.00 35,661.00
งบรายจ่ายอื่น 500,000.00 207,644.50 - 292,355.50
งบกลาง 250,000.00 - - 250,000.00

รวม 5,000,000.00 4,354,825.69 10,000.00 635,174.31
 
หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 10,000.00 บาท เป็นงบประมาณที่กันไว้เบิกเหล่ือมปีของงานวิจัย 
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มาณเงินรายได้ขอ

ริการไม่เรียกเก็บจ
จ้งยอดตัวเลขไปท่ีร

00 

00 

01,882.00 

 

การ
อง
อฯ 

กับ
ละ 

ง

จริง          
รอง
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9.  ระบบและกลไกประกันคณุภาพการศึกษาภายในสํานกัสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 โครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานกัส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. ผู้อํานวยการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ประธานกรรมการ 
 2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ 
 4. หัวหน้าฝ่ายผลิตส่ือการเรียนรู้ กรรมการ 
 5. หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครอืข่าย กรรมการ 
 และบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์) 
 6. หัวหน้าศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ 
 7. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม กรรมการ 
 8. เลขานุการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
 9. นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์ กรรมการและเลขานุการ 
 

 โดยให้มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนการดําเนินงานด้านบริหารระบบคุณภาพของสํานักส่ือและ

เทคโนโลยีการศึกษา 
2. กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ของสถาบันอุดมศึกษา และการบริหารความเส่ียง (ควบคุมภายใน) ของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา  

3. บริหารงานคุณภาพของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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10. สรปุผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบปีการศึกษา 2555 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายใน 
ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

ตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน
1. ผู้รับผิดชอบต้องทําความเข้าใจ

เร่ืองการติดตามและประเมินผลที่
สะท้อนตัวชี้วัดอย่างไร 

1.1.  ส่งเสริมความเข้าใจเร่ืองการติดตามและประเมินผลที่สะท้อนตัวชี้วัด โดยส่ง
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนหรือผู้เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมเร่ืองการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ 

1.1.1  รายงานการเข้าอบรม
เร่ืองการรอบรู้เร่ือง
แผน 

 1.2  จัดประชุม/สัมมนาผู้บริหาร และบุคลากร เพ่ือทบทวน/ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความ
สอดคล้องเช่ือมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้สามารถนําแผนลงสู่การ
ปฏิบัติและติดตามประเมินผลให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 

1.2.1  รายงานโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ประจําปี 
2556 

1.2.2  รายงานการประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้า       
ฝ่ายพิจารณาแผน 

2.  ควรติดตามและประเมินวัดผล
การดําเนินการโครงการอย่าง
แท้จริง 

2.1  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผน โดยได้มีการรายงาน
ผลการดําเนินการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 

2.1.1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ (วาระพิเศษ 
และวาระปกติ) 

2.1.2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
สํานักส่ือฯ ควรพัฒนาด้านการวิจัย 
แบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ดังนี้ 
1.  ระยะส้ันดําเนินงาน 2 แนวทาง 
   1.1  ปรับการวิจัยเพ่ือการสร้าง
เสริมบุคลากร 
   1.2  เน้นการวิจัยสร้างสรรค์เพ่ือ
นวัตกรรมองค์กร 

1.1  ปรับรูปแบบ/ลักษณะการให้ทุน โดยมีทุนสนับสนุนการวิจัย เป็น 3 แบบ ได้แก่ 
 (1)  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
 (2)  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 (3)  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะศาสตร์   

1.1.1  ประกาศให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

 1.2  จัดให้มีระบบช่วยเหลือนักวิจัย เช่น การอํานวยความสะดวกเร่ืองการ
ประสานงานแบบฟอร์ม ข้อมูล การจัดทําหนังสือขออนุมั ติการดําเนิน
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในส่วนต่างๆ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
อย่างสม่ําเสมอ มีการประชุมประสานทําความเข้าใจกับผู้วิจัย เพ่ือส่งเสริมให้
นักวิจัยสามารถดําเนินงานได้อย่างสะดวกและแล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.2.1  หนังสือติดตามการ
ดําเนินการต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการวิจัย 

1.2.2  คําส่ังแต่งต้ัง             
ผู้ประสานงานวิจัย 
สํานักส่ือฯ 

2. ระยะยาว 
    -  ส่ ง เ ส ริ ม / ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี
บุ คลากร ท่ี เป็ นนั กวิ จั ย โดยตรง 
เพ่ือที่จะพัฒนาให้สํานักส่ือฯ เป็น
หน่วยงานวิ จัยย่อยสําหรับนิ สิต
ปริญญาโท/เอก ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
 
 

2.1  ทําการวิเคราะห์ภาระงานและวิเคราะห์อัตรากําลังที่ควรจะมีของฝ่ายวิชาการ
และวิจัย โดยได้เสนอขอกําหนดกรอบอัตราบุคลากร ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จํานวน 2 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

2.1.1 เอกสารวิเคราะห์      
ภาระงาน  

2.1.2  หนังสือส่งขอจัดสรร
อัตรากําลัง       
ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2557 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายใน 
ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

ตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.  สํานักส่ือฯ ควรเป็นแหล่งคลัง

ภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็น
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิสนับสนุน
การทําวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.1  สํานักส่ือฯ ได้ปรับปรุงคลังภาพถ่าย โดยได้อนุมัติเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 1 โครงการ เร่ือง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลภาพถ่ายของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือรองรับการเป็นแหล่ง
คลังภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.1.1 สัญญารับทุนวิจัย
        ปี 2555 
 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 7.1  
1.   แบบการประเมินตนเองยัง      

ขาดผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
ที่ผลักดันให้องค์กรบรรลุผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
1.1  ได้พิจารณาแบบประเมินฯ โดยปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ประจําสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาให้ครบถ้วนตามการปฏิบัติหน้าท่ี   
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยกําหนด และมีข้อคําถามท่ีครอบคลุมการผลักดันให้
การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุผล 

 
1.1.1  แบบประเมิน 
        คณะกรรมการ 
        ประจําสํานักส่ือฯ 

ตัวบ่งชี้ 7.2.1 
1.   แผนการจัดการความรู้ (KM) : 

การวิเคราะห์ประเด็นในเร่ือง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ยังไม่
ชัดเจน ใน 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และต้องจัดทําแผน
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน 

1.1  สํานักส่ือฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการฯ ได้ทําการวิเคราะห์ประเด็นใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่ครอบคลุม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของสํานักส่ือฯ รวมถึงได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ 

1.1.1   คําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556 

1.1.2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ คร้ังที่ 1/2555, 
2/2556 

1.1.3  แผนการจัดการความรู้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

1.1.4  แผนยุทธศาสตร์          
สํานักส่ือฯ 

ตัวบ่งชี้ 7.5.1 
1.  ควรมีการจัดทําและประเมิน

สมรรถนะบุคลากร เพ่ือนํามา
พัฒนาอย่างแท้จริง 

 

2. แผนพัฒนาบุคลากร ควรปรับ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ 
หน่วยนับ ให้สะท้อนการ
ดําเนินงานที่แท้จริง  

 
1.1  ปีการศึกษา 2555 สํานักส่ือฯ ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากต้องใช้

สมรรถนะของแต่ละตําแหน่งตามแบบท่ีส่วนกลางของมหาวิทยาลัยกําหนด (กอง
การเจ้าหน้าที่ ) ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ  

 

1.2  สํานักส่ือฯ ได้มีการปรับแผนพัฒนาบุคลากร โดยปรับตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และ
หน่วยนับ ให้สะท้อนการดําเนินงานที่แท้จริง  

 
- 
 
 
 

1.1.2  หนังสือปรับแผนพัฒนา
บุคลากร ปี 2555 

ตัวบ่งชี้ 7.6.1 
1. ควรมีการจัดทํา Job Description

ของบุคลากรไว้คนละส่วนจาก
งานที่มอบหมาย 

 
 

 
1.1 ได้ทําการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของสํานักส่ือฯ  
     และกําหนด JD (Job Description) ของบุคลากรให้ครบถ้วนตามโครงสร้าง 

 
1.1.1   JD (Job Description) 

ของบุคลากรทุกคน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายใน 
ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

ตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ 7.6.2 
1.  จัดทําแผนการให้บริการความ 

พึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่าง
เป็นรูปธรรม   

 
1.1  สํานักส่ือฯ จัดให้มีระบบติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงการให้บริการตาม

ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 
รวมถึงมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย รวบรวมข้อมูลและรายงานผล
การสํารวจความพึงพอใจเสนอผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ ทุก 3 เดือน และ
มอบหมายผู้เก่ียวข้องปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  มีการจัดทําแบบสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมการให้บริการห้องเรียน และ

ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพ่ือติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกภารกิจหลัก
ของสํานักส่ือฯ  

 

 
1.1.1 รายงานผลการ       

สํารวจความพึงพอใจ  
1.1.2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ คร้ังที่ 
10/2555 เมื่อวันที่        
14 ธันวาคม 2555 

1.1.3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ (วาระแจ้ง
เพ่ือทราบการนํา
แบบฟอร์ม สสท.8      
ที่เป็น PDF เผยแพร่
เว็บไซต์) 

1.2.1  หนังสือเสนอ
แบบสอบถามเพ่ิมเติม 

1.2.2  หนังสือมอบหมายให้ 
ติดตามผลการนําวิจัย       
ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวบ่งชี้ 7.7.1 
1.  ควรมีการเทียบสัดส่วนปริมาณ

การใช้พลังงานไฟฟ้า เพ่ือดู
แนวโน้มการประหยัดพลังงาน 

 
1.1  สํานักส่ือฯ ยังไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการ

ตรวจสอบข้อมูลจํานวนการใช้พลังงานไฟฟ้าและดําเนินการแก้ไขระบบการ   
วัดจํานวนการใช้พลังงานไฟฟ้าของสํานักส่ือฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน 

1.2  สํานักส่ือฯ มีการวิเคราะห์สถิติค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 5 ปีงบประมาณ และ
เปรียบเทียบสถิติค่าไฟฟ้า เพ่ือดูแนวโน้มการประหยัดพลังงานและดําเนินการ
ปรับปรุงกิจกรรมประหยัดพลังงาน 

 
1.1.1  หนังสือขอให้ตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้า (สสท.ไป 
ศูนย์พัฒนาฯ) 

1.1.2  หนังสือรายงานผลการ
ตรวจสอบ (ประธานฯ 
ประหยัดพลังงานถึงผอ.) 

1.1.3  รายงานการประชุม 
คกก.ประหยัดพลังงาน 

ตัวบ่งชี้ 7.4 
1.  วิเคราะห์การบริหารความเส่ียง

ในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้าน
การเงิน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ 
และประเมินให้ครบทุกด้าน 

 
1.1  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2556 ได้

ดําเนินการจัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินองค์ประกอบการควบคุม และ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ประเมิน เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกส่วนงานและครอบคลุมความเสี่ยง
หลายๆ ด้าน รวมถึงได้จัดทําแผนบริหารความเส่ียง ในประเด็นเร่ืองการเงิน 
และประเด็นที่มีความเส่ียงสูง 

 
 
 
 
 
 

 
1.1.1  แผนบริหารความเส่ียง 

ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2556 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายใน 
ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

ตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
1.   แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรมี

การระบุไว้ ในโครงการ/
กิจกรรมแผนยุทธศาสตร์ 
จากน้ันถอดแผนเป็นแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินโดยต้องกําหนด 
SWOT ด้านการเงิน และ
นําเสนอแนวทางการได้มาของ
เงิน และการใช้ไปของเงินที่
สอดคล้องกับงบประมาณที่
กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ 

1.1  จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยระบุแนวทางการได้มาของเงิน การใช้ไปของ
เงินที่สอดคล้องกับงบประมาณที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงระบุ
โครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงินไว้ในแผนยุทธศาสตร์   

1.1.1  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) 

2.  การติดตามทางการเงินเน้น
ติดตามการใช้งบประมาณท่ี 
เป็นงานประจํา ดังนั้น จึงควร
กําหนดการติดตามเพ่ิมเติมใน
ส่วนของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใช้เงินที่สะท้อน
ความม่ันคงขององคก์รการ
นําเสนอรายงานฐานะทางการ
เงิน ควรเสนอเป็นงบกระแส 
เงินสด (cash flow) 

2.1  สํานักส่ือฯ ได้ปรับปรุงการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้เงิน โดย
ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ได้ระบุแนวทางการได้มาของเงิน การใช้ไป
ของเงินท่ีสอดคล้องกับงบประมาณ และจะติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ทั้งน้ี ในส่วนของการเสนอรายงานฐานทางการเงินเป็นงบ
กระแสเงินสด(cash flow) นั้น สํานักส่ือฯ ยังไม่สามารถดําเนินการได้ 
เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเงินรายได้หรือเงินค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด สํานักส่ือฯ ต้อง
เบิกจ่ายผ่านกองคลัง มศว ส่วนที่เป็นเงินสดหมุนเวียนภายในเป็นเพียงเงิน   
ทดรองจ่ายราชการ จํานวน 80,000 บาท ซึ่งได้มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายที่แสดงยอดเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร 
และเงินค้างเบิกจ่ายจากกองคลัง รวมถึงมีการรายงานฐานะเงินทดรองจ่ายต่อ
ผู้อํานวยการฯ ทุกเดือน และทุกส้ินปีงบประมาณ ซึ่งเพียงพอและทําให้สํานัก
ส่ือฯ ทราบถึงสภาพคล่องในการบริหารจัดการ  

2.1.1  รายงานเงินสดคงเหลือ
รายวันและทะเบียนคุม
เงินทดรองจ่าย 

2.1.2 รายงานฐานะเงินทดรอง 
จ่าย (รายเดือน/ปีงบ) 

2.1.3  รายงานยอดรายได้ 
(รายวัน/เดือน/         
ไตรมาส/ปีงบ) 

 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1.  ขาดการนําข้อมูลแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลผลที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา อาทิ การประมวลผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน เป็นต้น 

1.1  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ วิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานรายตัวบ่งชี้ เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรค และประมวลผลการ
ดําเนินงานทุกองค์ประกอบ โดยจัดทําเป็นแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 

1.2  รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ และท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ทุก 3 เดือน เพ่ือติดตามผลและ
ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 

1.2.1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

1.2.2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

1.2.3  แผนปรับปรุงการ
ดําเนินการประกัน
คุณภาพ รอบ 6 เดือน / 
9 เดือน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายใน 
ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 

ตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง 

2.  สํานักส่ือฯ ควรมีการจัดทํา
เครือข่ายความร่วมมือประกัน
คุณภาพการศึกษาทางด้าน       
วิทยบริการอย่างชัดเจน 

2.1  สํานักส่ือฯ ได้เสนอประเด็นการดําเนินการดังกล่าวต่อที่ โดยคณะกรรมการฯ  
ซึ่งมีผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ร่วมพิจารณา ได้มีมติเห็นชอบให้สํานักส่ือฯ 
ใช้เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากสํานักส่ือฯ เป็นหน่วยงาน
ขนาดเล็ก ยังไม่มีความพร้อมที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวได้ รวมถึง
มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย (ภายในและภายนอก) รองรับการดําเนินการอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงมี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงานให้มีคุณภาพ 

2.1.1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ คร้ังที่ 
3/2555 เมื่อวันที่         
16 สิงหาคม 2555 

 



 
 

 

ส่วนที่ 2 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารประเมินคณุภาพการศึกษา 
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

 
การประเมินคุณภาพตนเองตามองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

สําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยในปกีารศึกษา 2555 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา         
มีผลการประเมนิตนเอง ดังนี ้

 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน หมาย 

เหตุ 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และผลดําเนินการ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 5.00   
มศว 1.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน P ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ  5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 5.00   
มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
สถาบัน** 

P ข้อ 4 ข้อ   6 ข้อ  5.00 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 5.00   
มศว 6.1.1 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
P ข้อ 4 ข้อ   5 ข้อ  5.00 

  
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 7  ตัวบ่งชี ้ 4.71   
สกอ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงานและผู้บริหาร  
ทุกระดับของหน่วยงาน 

P ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00

สมศ.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

O คะแนน
รอผลคะแนนจากมหาวิทยาลัย 

มศว 7.2.1 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

P ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00

สกอ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง P ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00

มศว 7.5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 

P ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ  5.00

มศว 7.6.1 ระบบและกลไกการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

P ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00

มศว 7.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

O ร้อยละ ร้อยละ 
80.00 

9,411 12,155 ร้อยละ 
77.43 

x 3.00

มศว 7.7.1 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

O ข้อ 7 ข้อ   7 ข้อ  5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน หมาย 

เหตุ 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 5.00   
มศว 8.1.1 การบริหารการเงินและ

งบประมาณ  
P ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี ้= 1  ตัวบ่งชี ้ 5.00   
มศว 9.1.1 การดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  
P ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ  5.00

  
    คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 12  ตัวบ่งชี้ 4.83   

 
 

หมายเหตุ :   สํานักส่ือฯ รับการประเมิน 13 ตวับ่งชี้ คะแนนรวมดังกล่าวยังไม่รวมคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ.13 
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องค์ประกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
ตัวบ่งชี้ มศว 1.1.1  กระบวนการพฒันาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5000  
ผู้รายงานผล :  นางสาวสายรุง้  ลิวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5130 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ
8 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยและ/หรือ พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน 
สอดคล้องกับจุดเน้น(เอกลักษณ์)ของหน่วยงานและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ SWOT                

แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (cemt_55_1.1.1_1.1) และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 - 2559 (cemt_55_1.1.1_1.2) 
โดยมีกระบวนการกําหนดและทบทวนแผนฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยการจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (cemt_55_1.1.1_1.3) และแต่งตั้งให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเป็นคณะกรรมการ
ทบทวนแผนฯ  ( cemt_55_1.1.1_1.4)  และ มี ก า ร นํ า ข้ อ เ สนอแนะขอ งคณะกร รมก า รประจํ า สํ า นั ก ส่ื อ ฯ 
(cemt_55_1.1.1_1.5) ไปประกอบการพิจารณาทบทวนแผนฯ รวมถึงเพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย จึงได้ดําเนินการ
ประชาพิจารณ์แผนฯ ร่วมกันทั้งผู้บริหารและบุคลากร แล้วเสนอคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(cemt_55_1.1.1_1.6)  
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_1.1.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของสํานักส่ือฯ 
cemt_55_1.1.1_1.2 แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) 
cemt_55_1.1.1_1.3 บทสรุปผู้บริหารโครงการสัมมนา ปี พ.ศ. 2555 - 2556 
cemt_55_1.1.1_1.4 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2555 - 2556 
cemt_55_1.1.1_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 8/2554) 
cemt_55_1.1.1_1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 2/2555, ครั้งที่ 2/2556) 
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2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดับหน่วยงานไปสู่ทุกส่วนงานภายใน 
ผลการดําเนินการ 
 

ผู้บริหารสํานักส่ือฯ มีการช้ีแจง ทําความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการสัมมนาประจําปีอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ซึ่งผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ มีการบรรยายให้ความรู้ถึงแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการบริหารจัดการและการพัฒนางานในอนาคตของสํานักส่ือฯ ปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินการตามแผน (cemt_55_1.1.1_2.1) และมีการประชุมเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน (cemt_55_1.1.1_2.2, cemt_55_1.1.1_2.3)   
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_1.1.1_2.1 รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี 2555 
cemt_55_1.1.1_2.2 รายงานการประชุมสํานักส่ือฯ วาระพิเศษ (วันที่ 8 กันยายน 2554) 
cemt_55_1.1.1_2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ (วาระพิเศษ วันที่ 11 มีนาคม 2556) 
 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันกิจของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ : Strategic map 
(cemt_55_1.1.1_3.1) มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์สํานักส่ือฯ ยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ. 2552 – 2561 (cemt_55_1.1.1_3.2) 
เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบตามพันธกิจ 
ของสํานักส่ือฯ (cemt_55_1.1.1_3.3) โดยมีการประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน เพื่อทบทวนปรับแผน วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2555 (cemt_55_1.1.1_3.4) และมีการรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจําปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_1.1.1_3.5)  
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_1.1.1_3.1 แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) 
cemt_55_1.1.1_3.2 ผังแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของยทุธศาสตร ์
cemt_55_1.1.1_3.3 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_1.1.1_3.4 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน สํานักส่ือฯ (วาระพิเศษ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555) 
cemt_55_1.1.1_3.5 รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน สํานักส่ือฯ (วาระพิเศษ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555) 
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4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพือ่วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการจัดทําตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมาย (Target) ของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (cemt_55_1.1.1_4.1) และ

แผนปฏิบัติการประจําปี (cemt_55_1.1.1_4.2) รวมถึงมีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมการ
จัดทําแผน โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง (cemt_55_1.1.1_4.3) และเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับของทุกฝ่าย ได้มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์แก่บุคลากรทุกระดับ (cemt_55_1.1.1_4.4, 
cemt_55_1.1.1_4.5) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_1.1.1_4.1 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของสํานักส่ือฯ 
cemt_55_1.1.1_4.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_1.1.1_4.3 รายงานผลโครงการสัมมนา ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 
cemt_55_1.1.1_4.4 รายงานการประชุมสํานักส่ือฯ (วาระพเิศษ วันที่ 8 กันยายน 2554) 
cemt_55_1.1.1_4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ (วาระพิเศษ วันที่ 11 มีนาคม 2556) 
 
5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (cemt_55_1.1.1_5.1) ครบทุกพันธกิจ 
ของสํานักส่ือฯ โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผน (cemt_55_1.1.1_5.2) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_1.1.1_5.3) และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_1.1.1_5.4) เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_1.1.1_5.1 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_1.1.1_5.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_1.1.1_5.3 รายงานการประชุมบริหารสํานกัส่ือฯ (ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 11 ตุลาคม 2555) 
cemt_55_1.1.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 24 ตุลาคม 2555) 
 
6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
 และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_1.1.1_6.1) และคณะกรรมการ
ประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_1.1.1_6.2) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างต่อเนื่อง และเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี  (cemt_55_1.1.1_6.3)  เสนอต่อผู้อํ านวยการสํานัก ส่ือฯ  (cemt_55_1.1.1_6.4)  และ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_1.1.1_6.2) 
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รายการหลักฐาน 
cemt_55_1.1.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ (วาระติดตามแผน) 
cemt_55_1.1.1_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (วาระติดตามแผน) 
cemt_55_1.1.1_6.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_1.1.1_6.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 5/2555) 
 
7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพจิารณา 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้กับค่า
เป้าหมาย และจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (cemt_55_1.1.1_7.1) 
เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_1.1.1_7.2) และเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_1.1.1_7.3) พิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_1.1.1_7.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_1.1.1_7.2 รายงานการประชุมบริหารสํานกัส่ือฯ (ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 11 ตุลาคม 2555) 
cemt_55_1.1.1_7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 24 ตุลาคม 2555) 
 
8.  มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ ได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 24 
ตุลาคม 2555 (cemt_55_1.1.1_8.1) ไปจัดทําแผนบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นความเส่ียง 
"ยอดเงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของประมาณการรายรับ" (cemt_55_1.1.1_8.2) รวมถึงนําไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 2 - 5 เมษายน 2556 (cemt_55_1.1.1_8.3) และนําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีที่ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณาอนุมัติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 (cemt_55_1.1.1_8.4)  

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_1.1.1_8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 5/2555) 
cemt_55_1.1.1_8.2 แผนบริหารความเส่ียง ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
cemt_55_1.1.1_8.3 รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี 2556 
cemt_55_1.1.1_8.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 2/2556) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
 
  



สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555  29  

องค์ประกอบท่ี 4 การวจิัย 
ตัวบ่งชี้ มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 เพื่อพัฒนาสถาบัน   
 

ชนิดตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :  ปกีารศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/รายงานผล  :  นางสาวสายรุง้  ลิวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5130 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีส่่งเสริมการพฒันาหน่วยงาน ที่สอดคลอ้งกบัภารกิจของ

หน่วยงาน เพือ่ให้เกิดการพัฒนากระบวนการในการทํางานหรือแนวทางทีดี่ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือ
มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานที่สอดคล้องกับภารกิจของ

สํานักส่ือฯ โดยมีการจัดทําแผนงานวิจัยในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีการศึกษา (cemt_55_4.1.1_1.1) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนสําหรับจัดทําโครงการวิจัยที่มุ่ง 
ปรับปรุ งและพัฒนา สํานัก ส่ือฯ  ในด้ านต่ า งๆ  ให้มี คุณภาพและประ สิทธิภาพแก่บุ คลากรของ สํานัก ส่ือฯ 
(cemt_55_4.1.1_1.2) รวมถึงมีการมอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านการวิจัยของสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_4.1.1_1.1) รวมถึงมีผู้ประสานงานวิจัยของสํานักส่ือฯ (cemt_55_4.1.1_1.3) ทําหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสํานักส่ือฯ เข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาพัฒนาและ
สร้างระบบบริหารงานวิจัยของสํานักส่ือฯ โดยใช้ระเบียบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ทั้งน้ี สํานักส่ือฯ มีระบบการบริหารงานวิจัย โดยดําเนินการตามระเบียบการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ (cemt_55_4.1.1_1.4) มีการพิจารณาให้ทุนวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอเงินสนับสนุนวิจัย 
(cemt_55_4.1.1_1.5)  และเสนอคณะกรรมการประจํ า สํานัก ส่ือฯ  พิจารณาความเหมาะสมการให้ทุนวิจั ย 
(cemt_55_4.1.1_1.6) รวมถึงมีการจัดทําฐานข้อมูลโครงการวิจัย (cemt_55_4.1.1_1.7) และมีการติดตามผลการดําเนิน
งานวิจัยโดยทําหนังสือแจ้งผู้วิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร (cemt_55_4.1.1_1.8) และติดตามการดําเนินงานวิจัยในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_4.1.1_1.9) และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_4.1.1_1.10) 

นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานวิจัย โดยได้ส่งให้
เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างสม่ําเสมอ (cemt_55_4.1.1_1.11) 
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รายการหลักฐาน 
cemt_55_4.1.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์สํานักส่ือฯ (เฉพาะแผนวิจัย) 
cemt_55_4.1.1_1.2 เอกสารงบประมาณเงินรายไดส้นับสนุนการวจิัย ปี 2556 
cemt_55_4.1.1_1.3 คําส่ังแต่งตั้งผู้ประสานงานวิจัย 
cemt_55_4.1.1_1.4 ระเบียบการบรหิารงานวิจัย มศว 
cemt_55_4.1.1_1.5 ประกาศ/หนงัสือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
cemt_55_4.1.1_1.6 สรุปมติย่อคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_4.1.1_1.7 ฐานข้อมูลโครงการวจิัยจากเงินรายได้ ปี 2552 - 2555 
cemt_55_4.1.1_1.8 หนังสือติดตามการดําเนินงานวิจัยและเอกสารฐานขอ้มูลโครงการวิจัยสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_4.1.1_1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_4.1.1_1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_4.1.1_1.11 สรุปสถิติการอบรมของผู้ประสานงานวิจัยสํานกัส่ือฯ 

 
2.  มีการจัดสรรทรัพยากรแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการจัดสรรทรัพยากรแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสํานักส่ือฯ             
โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยแก่บุคลากรทุกระดับ โดยตั้งงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 1 จาก
งบประมาณทั้งหมด (cemt_55_4.1.1_2.1) รวมถึง มีผู้ประสานงานวิจัยของสํานักส่ือฯ เพื่อให้ข้อมูลและดําเนินการ
ประสานงานด้านการดําเนินงานวิจัยของสํานักส่ือฯ แนะนําแหล่งค้นคว้า เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยแก่บุคลากร 
( cemt_55_4.1.1_2.2)  ตลอด จน มี ก า ร ป ร ะ ช า สั มพั น ธ์ แ ห ล่ ง ทุ น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะภ า ยนอกมห า วิ ท ย า ลั ย 
(cemt_55_4.1.1_2.3) และการเผยแพร่ระเบียบการบริหารงานวิจัย บนเว็บไซต์ของสํานักส่ือฯ (cemt_55_4.1.1_2.4) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_4.1.1_2.1 เอกสารงบประมาณเงินรายไดส้นับสนุนการวจิัย ปีงบประมาณ 2556 
cemt_55_4.1.1_2.2 คําส่ังแต่งตั้งผู้ประสานงานวิจัย 
cemt_55_4.1.1_2.3 หนังสือ/เอกสารการแจ้งเวียนข่าวประชาสัมพนัธ์ เกี่ยวกับการอบรมวิจัยและแหล่งทุนวิจยั 
cemt_55_4.1.1_2.4 ระเบียบการบรหิารงานวิจัย มศว (http://cemt.swu.ac.th) 
 
3.  มีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 โครงการต่อปีที่ประเมิน 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีผลงานวิจัยที่เสร็จส้ิน ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการวิจัย เรื่อง ความคาดหวัง 
และการรับรู้ของคณาจารย์ที่มีต่อบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(cemt_55_4.1.1_3.1, cemt_55_4.1.1_3.2) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_4.1.1_3.1 หนังสือส่งผลงานวิจัยไปยงัสถาบันยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย 
cemt_55_4.1.1_3.2 บทคัดย่อและบทสรุปผู้บริหารโครงการวิจยั 
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4.  มีการนําผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลยั             
โดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จริง 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการนําผลงานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของ

คณาจารย์ที่มีต่อบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปใช้ประโยชน์ 
(cemt_55_4.1.1_4.1) โดยมีการนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ซึ่งนําผลจากการวิจัยไปประกอบเป็นข้อมูลการกําหนด  
กลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 2 - 5 เมษายน 2556 (cemt_55_4.1.1_4.2) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_4.1.1_4.1 หนังสือแจ้งผลการวจิัยและใหน้ําไปประโยชน์ 
cemt_55_4.1.1_4.2 หนังสือรายงานผลการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

5.  มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลของการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์โดยการ
เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนทําและหลังทาํ 

ผลการดําเนินการ 
ฝ่ายการสอนทางไกลและบริการโสตทัศนูปกรณ์ ได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงจากการนําผลงานวิจัย เรื่อง 

การประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (cemt_55_4.1.1_5.1) ไปใช้ประโยชน์และ
เสนอให้จัดซ้ือโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักส่ือฯ ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อ
โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนตามข้อเสนอแนะ ซึ่งได้มีการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับห้องเรียนรวม มศว องครักษ์ และ
จัดซ้ือเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ไปติดตั้ง ณ ห้องเรียน อาคารเรียนรวม ประสานมิตร (cemt_55_4.1.1_5.2) รวมถึง
สํานักส่ือฯ มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลของการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการวิจัย ในการประชุมนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนจากงบประมาณเงินรายได้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 (cemt_55_4.1.1_5.3) และการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพสํานักส่ือฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 (cemt_55_4.1.1_5.4) ซึ่งมีการมอบหมายให้ฝ่ายการสอน
ทางไกลฯ ติดตามผลการดําเนินการฯ และรายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพของภาพและเสียงภายในห้องเรียนก่อน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุง (cemt_55_4.1.1_5.5) รวมถึงมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดทําแผนการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องเรียน โดยให้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อการใช้บริการ
ห้องเรียน (cemt_55_4.1.1_5.6) เพื่อติดตามผลความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิต รอบ 6 เดือน (เดือนมิถุนายน 2556) 
โดยให้รอการดําเนินการจัดซื้อชุดบริหารจัดการเว็บไซต์ อีกจํานวน 1 ชุด เพื่อการปรับปรุงให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะจากการ
วิจัยฯ แล้วนํามาเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_4.1.1_5.1 หนังสือรายงานผลการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
cemt_55_4.1.1_5.2 เอกสารจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
cemt_55_4.1.1_5.3 รายงานการประชุมนักวิจัยที่ไดร้ับทุน (วันที่ 18 มกราคม 2556) 
cemt_55_4.1.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ (ครัง้ที่ 1/2556) 
cemt_55_4.1.1_5.5 หนังสือรายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพของภาพและเสียงของหอ้งเรียน 
cemt_55_4.1.1_5.6 แผนการสํารวจความพึงพอใจและแบบสอบถามความพึงพอใจตอ่ห้องเรียน (ประสานมิตรและองครักษ์) 
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6.  มีการนําผลประเมินมาพัฒนาเพื่อต่อยอดงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยงานมีการสร้างงานวจิัย              

หรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการสร้างงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการทําโครงการวิจัย เพื่อสร้างงานวิจัยเรื่องใหม่ๆ เป็น
ประจําทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ . 2552 จนถึงปีปัจจุบัน จํานวนทั้ง ส้ิน 8 โครงการ (cemt_55_4.1.1_6.1) 
นอกจากน้ัน สํานักส่ือฯ ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 
(cemt_55_4.1.1_6.2) ไปปรับปรุงต่อยอดกับการวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักส่ือฯ ได้จัดทําโครงการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลภาพถ่ายของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (cemt_55_4.1.1_6.3) และนักวิจัยผู้ได้รับทุนฯ ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดย
ได้มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อมูลภาพถ่ายที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (cemt_55_4.1.1_6.4) เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิสนับสนุนการ    
ทําวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต (cemt_55_4.1.1_6.5)    

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_4.1.1_6.1 ฐานข้อมูลโครงการวจิัยสํานักส่ือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 
cemt_55_4.1.1_6.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2554 
cemt_55_4.1.1_6.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไดร้ับทนุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_4.1.1_6.4 รายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_4.1.1_6.5 หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย (โครงการวิจยั ปี 2555) 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้  มศว 6.1.1  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  :  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11936 
ผู้รายงานผล  :  นางสาวสายรุง้  ลิวัลย ์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5130 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสํานักส่ือฯ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสํานักส่ือฯ เป็นหน่วยงานผลิตส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ "สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตรงต่อเวลา เสียสละ            
มีจิตสํานึกสาธารณะ จิตบริการ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ" ซึ่งได้มีการกําหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสํานักส่ือฯ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดําเนินโครงการ และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_6.1.1_1.1) ซึ่งบุคลากรสํานักส่ือฯ มีส่วนร่วมในการดําเนินการ (cemt_55_6.1.1_1.2) โดยในปีการศึกษา 
2555 สํานักส่ือฯ ได้จัดโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กิจกรรม การผลิตส่ืออนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย (cemt_55_6.1.1_1.3) ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินงานโครงการน้ัน มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(cemt_55_6.1.1_1.4)  

นอกจากน้ัน สํานักส่ือฯ ยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามและอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ความเป็นไทย (cemt_55_6.1.1_1.5) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_6.1.1_1.1 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
cemt_55_6.1.1_1.2 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
cemt_55_6.1.1_1.3 โครงการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
cemt_55_6.1.1_1.4 สรุปรายงานโครงการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
cemt_55_6.1.1_1.5 หนังสือเชิญชวนบุคลากรเข้ารว่มกิจกรรมทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555  34  

2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่างๆ 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ สนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับภารกิจด้านต่างๆ โดยได้
กําหนดให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจด้านการดําเนินงานพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานประจําปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมการผลิตส่ืออนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย (cemt_55_6.1.1_2.1) โดยกําหนดให้คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฯ ดําเนินการบูรณาการ ดังนี้ 

1. บูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านการบันทึกวีดิทัศน์และภาพนิ่ง โดยการผลิตส่ือสําหรับ 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย จํานวน 2 ประเภท ได้แก่  

 1.1 ส่ือวีดิทัศน์ ชุด “ย้อนรอยกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปี พ.ศ. 2555 
(cemt_55_6.1.1_2.2) 

 1.2 ส่ือส่ิงพิมพ์ดิจิทัล (e-Book) เรื่อง ศิลปกรรมชิ้นสําคัญของวัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก 
(cemt_55_6.1.1_2.3)  

2. บูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านการให้บริการด้านคลังข้อมูลวีดิทัศน์และภาพถ่าย   
เชิงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยผลิตส่ือในรูปแบบดีวีดีส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สํานักหอสมุดกลางและ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ) และเผยแพร่ผ่านระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video On Demand) โดยกําหนดให้เผยแพร่
องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย จํานวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 2.1 จัดส่งดีวีดีส่ือวีดิทัศน์ ชุด “ย้อนรอยกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปี พ.ศ. 2555 
ไปยังสํานักหอสมุดกลาง และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  (cemt_55_6.1.1_2.4) 

 2.2 นําไฟล์วีดิทัศน์ ชุด "ย้อนรอยกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี พ.ศ. 2555 
เผยแพร่ทางระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (cemt_55_6.1.1_2.5) และนําส่ือส่ิงพิมพ์ดิจิทัล (e-Book) เรื่อง ศิลปกรรมช้ินสําคัญ 
ของวัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก เผยแพร่ทางเว็บไซต์สํานักส่ือฯ (cemt_55_6.1.1_2.6) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_6.1.1_2.1 โครงการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม การผลิตส่ืออนุรักษ์สืบสานศิลปะและ

วัฒนธรรมประเพณีไทย 
cemt_55_6.1.1_2.2 ภาพส่ือวีดิทัศน์ ชุด “ย้อนรอยกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
cemt_55_6.1.1_2.3 ส่ือส่ิงพิมพ์ดิจทิลั (e-Book) เรือ่ง ศิลปกรรมช้ินสําคัญของวดัมณีบรรพตวรวิหาร จงัหวัดตาก 
cemt_55_6.1.1_2.4 หนังสือส่งวดีิทศัน์งานกฐินไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
cemt_55_6.1.1_2.5 ช่องทางการเผยแพร่วดีิทัศน์ผ่านเว็บไซต ์(http://vod.swu.ac.th/swuvideos.php) 
cemt_55_6.1.1_2.6 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ (ภาพกิจกรรม) (http://cemt.swu.ac.th) 
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3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยได้จัดส่ง 
ดีวีดีส่ือวีดิทัศน์ ชุด “ย้อนรอยกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปี พ.ศ. 2555 ไปยังสํานักหอสมุดกลาง 
และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (cemt_55_6.1.1_3.1) และนําไฟล์วีดิทัศน์ ชุด "ย้อนรอยกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี พ.ศ. 2555 เผยแพร่ทางระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (cemt_55_6.1.1_3.2) และนําส่ือส่ิงพิมพ์
ดิจิทัล (e-Book) เรื่อง ศิลปกรรมชิ้นสําคัญของวัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก เผยแพร่ทางเว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
(cemt_55_6.1.1_3.3)  

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_6.1.1_3.1 หนังสือส่งส่ือวดีทิัศน์ 
cemt_55_6.1.1_3.2 ช่องทางการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ระบบวีดทิัศน์ตามประสงค์ และเว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
cemt_55_6.1.1_3.3 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) 
 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่างๆ ในข้อ 2 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้าน
ต่างๆ ในข้อ 2 โดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ มีการจัดทําแบบประเมินส่ือวีดิทัศน์ ชุด “ย้อนรอยกฐิน
พระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปี พ.ศ. 2555 ส่งไปยังหน่วยงานที่เผยแพร่ส่ือฯ เพื่อประเมินคุณภาพ
ของส่ือฯ (cemt_55_6.1.1_4.1) รวมถึงมีการประเมินผลความสําเร็จโครงการ และจัดทํารายงานสรุปผลเสนอผู้อํานวยการ
สํานักส่ือฯ (cemt_55_6.1.1_4.2) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_6.1.1_4.1 หนังสือส่งแบบประเมินและแบบประเมินคุณภาพส่ือวีดิทัศน ์
cemt_55_6.1.1_4.2 รายงานผลการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กจิกรรม การผลิตส่ืออนุรกัษ์สืบสาน

ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่างๆ 
ผลการดําเนินการ 
 สํานักส่ือฯ ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
(cemt_55_6.1.1_5.1) ที่ได้เสนอแนะให้สํานักส่ือฯ ควรเป็นแหล่งคลังภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้
เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิสนับสนุนการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2555 โดยมีการบูรณาการกับการถ่ายภาพนิ่ง โดยเน้นให้ถ่ายภาพพิธีการ ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมชิ้นสําคัญที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของวัดที่มหาวิทยาลัยไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนํามาจัดทําเป็นส่ือ
การเรียนรู้และเก็บเป็นคลังภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (cemt_55_6.1.1_5.2)  
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นอกจากนั้น ยังได้นําผลการประเมินโครงการ ประจําปี 2554 (cemt_55_6.1.1_5.3) ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการฯ ได้สรุปปัญหาอุปสรรคกรณีไม่มีการสํารวจพื้นที่จัดพิธีการทําให้ไม่ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ส่งผลต่อการควบคุมปริมาณแสงและมุมภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มาปรับปรุงการดําเนินการ ปี 2555 โดยขออนุมัติ 
ให้ทีมงานไปสํารวจพื้นที่ก่อนวันพิธี เพื่อเก็บภาพศิลปกรรมชิ้นสําคัญและสํารวจพื้นที่จัดพิธีการ เพื่อให้การผลิตส่ือมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยจากผลการปรับปรุงส่งผลให้ร้อยละความพึงพอใจต่อคุณภาพส่ือวีดิทัศน์เพิ่มขึ้น จากปี 2554 ความพึงพอใจ 
ของผู้ประเมินส่ือวีดิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 70.45 ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเปน็ร้อยละ 83.67 (cemt_55_6.1.1_5.4) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_6.1.1_5.1 ข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2554 
cemt_55_6.1.1_5.2 หนังสือขออนุมตัิเดินทางไปราชการ (ก่อนวันพิธี) 
cemt_55_6.1.1_5.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2554 
cemt_55_6.1.1_5.4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2555 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้  สกอ.7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  
 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  เลขานุการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5129 
ผู้รายงานผล :  นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5130 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือหน่วยงาน
กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดล่วงหน้า 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีคณะกรรมการประจําสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา โดยทําหน้าที่บริหารแผนงานให้

คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกําหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
(cemt_55_7.1_1.1) ทั้งนี้ คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ได้รับการช้ีแจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย แผนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสํานักส่ือฯ ตลอดจนบทบาทหน้าที่และหลักเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. (cemt_55_7.1_1.2) ซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
ได้กํากับดูแลตามบทบาทหน้าที่ มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานด้านต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ (cemt_55_7.1_1.3) มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
(cemt_55_7.1_1.4, cemt_55_7.1_1.5) และรายงานผลการประเมินต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.1_1.6) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.1_1.1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.1_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (วาระพิเศษ 28 ตุลาคม 2553 และ 
 ครั้งที่ 1/2556) 
cemt_55_7.1_1.3 สรุปสถิติการจัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ปีการศึกษา 2555 
cemt_55_7.1_1.4 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.1_1.5 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 2/2556) 
cemt_55_7.1_1.6 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ (การบริหารสํานักส่ือฯ) 
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2.  ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ 
ในการวางแผนกลยทุธ ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ            

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี และ
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการประจําปีของสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.1_2.1)  

ผู้บริหารสํานักส่ือฯ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ไปยังบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 

1.  มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกําหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ       
เข้าร่วมการสัมมนา (cemt_55_7.1_2.2) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปี และทบทวนปรับปรุงแผนให้
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  

2. ผู้บริหารสํานักส่ือฯ มีระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของสํานักส่ือฯ ให้บุคลากร 
ทุกระดับทราบ/มีความเข้าใจ โดยมีการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์หลังจากปรับปรุง/ทบทวนแผนซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ แก่บุคลากรทุกระดับ (cemt_55_7.1_2.3) และจัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานก่อนการทบทวนปรับแผนการดําเนินงานประจําปี 2556 โดยผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ มีการชี้แจงทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการบริหารจัดการ นโยบายที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางการพัฒนางานในอนาคตของสํานักส่ือฯ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และเป็นแนวทาง 
การพิจารณาทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย (cemt_55_7.1_2.4)  

3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (cemt_55_7.1_2.5) เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานและนําข้อมูลการดําเนินไปปรับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.1_2.6) เพื่อติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (cemt_55_7.1_2.7) 

นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2555 ผู้บริหารสํานักส่ือฯ ยังได้สนับสนุนให้พัฒนา/จัดทําฐานข้อมูลของสํานักส่ือฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความทันสมัยและมีข้อมูลที่ถูกต้อง โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อชุดบริหารจัดการเว็บไซต์ 
งบอุดหนุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลภาพถ่ายของสํานักส่ือฯ 
และงบประมาณสําหรับการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบงานสํานักงาน (cemt_55_7.1_2.8)   

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.1_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.1_2.2 บทสรุปผู้บริหารรายงานผลโครงการสัมมนาฯ ปี พ.ศ. 2553 - 2556 
cemt_55_7.1_2.3 รายงานการประชุมถ่ายทอดแผน (วันที่ 8 กันยายน 2554) 
cemt_55_7.1_2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ (วาระพิเศษ วันที่ 11 มีนาคม 2556) 
cemt_55_7.1_2.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_7.1_2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ (วาระติดตามแผน) 
cemt_55_7.1_2.7 สถิติการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.1_2.8 งบประมาณเงินรายได้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
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3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนการ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ผู้บริหารสํานักส่ือฯ กํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติในการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ อย่างสม่ําเสมอ (cemt_55_7.1_3.1) มีการ
ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ/ตามแผนยุทธศาสตร์ทุกส้ินปีงบประมาณ (cemt_55_7.1_3.2) 
และให้นําผลการดําเนินงานตามแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.1_3.3) และ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.1_3.4) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับแผนการดําเนินงานในปีถัดไป 
(cemt_55_7.1_3.5) รวมถึงมีการจัดทํารายงานประจําปีเพื่อรายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.1_3.6) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.1_3.1 สถิติการประชุมคณะกรรมการบริหารและประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.1_3.2 รายงานสรุปผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการ 
cemt_55_7.1_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.1_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.1_3.5 รายงานผลโครงการสัมมนาฯ ป ี2556 
cemt_55_7.1_3.6 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ (รายงานประจําปีของสํานกัส่ือฯ ปี 2551 - ปัจจุบัน)  
 

4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม   

ผลการดําเนินการ 
ผู้บริหารสํานักส่ือฯ จัดระบบการส่ือสาร 2 ทาง ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร โดยมีการ

แต่งตั้งบุคลากรทุกคนเป็นคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.1_4.1) เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานต่างๆ ช่วยผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ บรรลุเป้าหมาย และมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ เป็นประจําทุกเดือน (cemt_55_7.1_4.2) มีการกําหนดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการให้ข้อมูล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา (cemt_55_7.1_4.3) มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการ
ปฏิบัติงาน (cemt_55_7.1_4.4) และมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยกําหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเข้าร่วม
สัมมนา เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจําปี ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการ
ดําเนินงานของสํานักส่ือฯ เป็นประจําทุกปี (cemt_55_7.1_4.5) ตลอดจนกําหนดให้บุคลากรแจ้งข้อมูลข่าวสารและ
ข้อคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศ (cemt_55_7.1_4.6) อาทิ e-mail, โทรศัพท์, Face book (cemt_55_7.1_4.7) 
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ผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ เลขานุการ และ
หัวหน้าฝ่าย ในการบริหารจัดการ กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักส่ือฯ ตามโครงสร้างการบริหารงานภายใน 
(cemt_55_7.1_4.8) และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การกํากับดูแลแผนงานยุทธศาสตร์ (cemt_55_7.1_4.9) 
รวมถึงหัวหน้างานต่างๆ ภายในสํานักส่ือฯ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีอํานาจในการบริหารจัดการ เช่น มอบหมาย
หน้าที่ให้หัวหน้างานต่างๆ ตัดสินใจดําเนินงานในเรื่องการคิดค่าบริการ (cemt_55_7.1_4.10) การจัดทําประมาณการ
รายรับประจําปี เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี (cemt_55_7.1_4.11) ให้บุคลากรสามารถยืมเงินทดรองจ่าย
เพื่อบริหารจัดการในกรณีมีเรื่องเร่งด่วน (cemt_55_7.1_4.12) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.1_4.1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.1_4.2 สถิติการจัดประชุมของสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.1_4.3 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการให้ขอ้มูลประเมินผลการปฏิบัตงิาน (พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
 และข้าราชการ) 
cemt_55_7.1_4.4 รายงานการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการปฏิบตัิงาน 
cemt_55_7.1_4.5 รายงานผลโครงการสัมมนาประจําปี พ.ศ. 2556 
cemt_55_7.1_4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.1_4.7 เอกสารแสดงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร/รับข้อคิดเห็นผ่าน Face book ผู้อํานวยการ 
cemt_55_7.1_4.8 โครงสร้างการบริหารงานภายใน 
cemt_55_7.1_4.9 แผนปฏิบัติการประจําป ี
cemt_55_7.1_4.10 ใบขอใช้บรกิารที่หัวหน้างานคิดค่าบริการ/รายงานการประชมุ 
cemt_55_7.1_4.11 รายงานการประชุมจัดทําประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
cemt_55_7.1_4.12 หนังสืออนุมัตใิห้บุคลากรยืมเงนิทดรองจ่าย 
 
5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงาน เพื่อใหส้ามารถทํางานบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน    

เต็มตามศักยภาพ 
ผลการดําเนินการ 
 สํานักส่ือฯ กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ มีการประเมินผลสรุปปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน และผู้บริหาร/หัวหน้างานจะให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.1_5.1) ผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ และหัวหน้างานถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่บุคลากร อาทิ กิจกรรมการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) มีการสอนงานระหว่าง
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร (cemt_55_7.1_5.2) รวมถึงมีการจัดโครงการสัมมนาเป็นประจําทุกปี และผู้บริหารมีการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวทางในการพัฒนาหน่วยงานแก่บุคลากร (cemt_55_7.1_5.3)   
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.1_5.2 ประมวลภาพการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
cemt_55_7.1_5.3 ประมวลภาพการสัมมนาปะจําปี (2555 - 2556) 
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6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
ผลการดําเนินการ 

ผู้บริหารของสํานักส่ือฯ บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสํานักส่ือฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงความยุติธรรม โปร่งใส และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการ
บริหารจัดการและมีการรายงานผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (cemt_55_7.1_6.1) เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ (cemt_55_7.1_6.2) และผู้บริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานในประเด็นสําคัญๆ ได้แก่ กําหนดให้รายงาน
ทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน ติดตามการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ก.พ.ร. การบริหารความเส่ียง 
การตรวจสอบภายใน และแผนยุทธศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.1_6.3) และการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.1_6.4) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.1_6.1 รายงานผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
cemt_55_7.1_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 2/2555) 
cemt_55_7.1_6.3 สถิติการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.1_6.4 สถิติการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ  
 

7.  มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน             
อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลการบริหารของผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ โดยมีการจัดทํารายงาน

การประ เมินตนเอง  ( cemt_55_7.1_7.1)  รายงานผลการบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลของ ผู้บริหาร 
(cemt_55_7.1_7.2) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.1_7.3) รวมถึงมีการวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (cemt_55_7.1_7.4) กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานตามภารกิจอย่างเป็นธูปธรรม (cemt_55_7.1_7.5) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.1_7.1 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.1_7.2 รายงานผลการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บรหิาร 
cemt_55_7.1_7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 2/2556) 
cemt_55_7.1_7.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_7.1_7.5 รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําปี 2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๓  การปฏิบติัตามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้ริหารหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  เลขานุการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5129 
ผู้รายงานผล :  นางอภิรดี  สุขเีกต ุ เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15400 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
       
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : คะแนน 
 
 ****  ใช้ผลคะแนนจากมหาวทิยาลัย **** 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

     บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
หมายเหตุ : ระดับสถาบัน ผู้บรหิารหมายถึง อธิการบดี และระดับหน่วยงาน ผู้บริหารหมายถงึ ผู้อํานวยการ  
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ตัวบ่งชี้ มศว 7.2.1  การพฒันาหน่วยงานสู่สถาบนัเรียนรู ้
 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  :  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ เบอร์โทรศัพท์ : 11936 
ผู้รายงานผล  :  นางสาวศิริพัตร์  ตันเสถยีร เบอร์โทรศัพท์ : 15406 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน             
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกจิหลัก 1 ด้าน 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ ได้จัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (cemt_55_7.2.1_1.1) โดยได้

กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักส่ือฯ ที่ครอบคลุมพันธกิจ 
ข้อที่ 6 "พัฒนาระบบการผลิตและบริการให้มีคุณภาพ" คือ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการออกให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
และได้กําหนดกิจกรรมในการจัดการความรู้ ดังนี้ 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ 7. การเรียนรู้         
8. การยกย่องชมเชย (cemt_55_7.2.1_1.2) เสนอคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(cemt_55_7.2.1_1.3) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักส่ือฯ 
เพื่อรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ของสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.2.1_1.4) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.2.1_1.1 แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
cemt_55_7.2.1_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (ครัง้ที่ 1/2556) 
cemt_55_7.2.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (วาระพิเศษ วันที่ 8 ก.พ. 2556) 
cemt_55_7.2.1_1.4 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
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2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทกัษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 โดยได้
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้  (cemt_55_7.2.1_2.1) คือ กลุ่มบุคลากรฝ่ายผลิตส่ือการเรียนรู้ และ
บุคลากรฝ่ายการสอนทางไกลและบริการโสตทัศนูปกรณ์ สําหรับด้านการบริการระบบภาพและเสียง (cemt_55_7.2.1_2.2) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.2.1_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1/2556) 
cemt_55_7.2.1_2.2 แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) เพื่อค้นหา       

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ โดยจัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 (cemt_55_7.2.1_3.1) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหา       
แนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ อาจารย์บรรพต สร้อยศรี, นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์, นายชณรรษ หาญอาษา, นายเมธี คชาไพร จากน้ันได้
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ได้ (cemt_55_7.2.1_3.2) ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 2 ผ่านช่องทางหนังสือเวียน
และ e-mail (cemt_55_7.2.1_3.3)  
  

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.2.1_3.1 หนังสือเชิญประชุม ใบลงนามเข้าร่วมกิจกรรม และประมวลภาพการจัดกจิกรรมแลกเปล่ียน 
cemt_55_7.2.1_3.2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการออกให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ดีของสํานักส่ือ

และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรณีศึกษา พิธีพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ 

cemt_55_7.2.1_3.3 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย (หนงัสือเวยีน และการส่ง e-mail) 
 
4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทัง้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
ผลการดําเนินการ 
 สํานักส่ือฯ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากเอกสารและตัวบุคคล ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยรวบรวมองค์
ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (cemt_55_7.2.1_4.1) ใน ข้อ 3 และมาจัดทําเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการออกให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ดีของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรณีศึกษา พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ โดยเผยแพร่ในลักษณะ
ของเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และ e-mail (cemt_55_7.2.1_4.2) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถค้นหาเพิ่มพูน
ความรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและรวดเร็ว 
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รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.2.1_4.1 คู่มือการปฏิบัตงิาน เรือ่ง แนวปฏิบัติในการออกให้บรกิารระบบโสตทัศนปูกรณ์ทีด่ีของสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.2.1_4.2 เอกสารช่องทางการเผยแพรเ่อกสารแนวปฏิบตัิที่ดี (หนังสือเวยีน และ e-mail) 
 
5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

(explicit knowledge) และจากความรู้ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏบัิติงานจริง 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการนําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการออกให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ดีของสํานักส่ือฯ 

ที่ได้จากกิจกรรมความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (cemt_55_7.2.1_5.1) ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการ
ดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2556 
(cemt_55_7.2.1_5.2)  
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.2.1_5.1 หนังสือแจ้งเวียนและใบลงนามรับคู่มือปฏิบัติงาน 
cemt_55_7.2.1_5.2 ประมวลภาพบุคลากรนําความรู้จากแนวปฏิบตัิที่ดีไปปรับใชท้ํางานจริง 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน    บรรลุ   ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  
 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  :  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5130 
ผู้รายงานผล  :  นางสาวสายรุง้  ลิวัลย ์ เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5130 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

ผลการดําเนินการ 
 สํานักส่ือฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 
(cemt_55_7.4_1.1) โดยมีผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ เป็นประธาน และมีรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
บริหาร หัวหน้าฝ่ายทุกคน และบุคลากรที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจหลักด้านต่างๆ ของสํานักส่ือฯ เป็นกรรมการ  

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.4_1.1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียง (คําส่ัง ที่ 38/2555) 
 
2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียงของสํานักส่ือฯ ได้กําหนดให้หัวหน้างานทุกงานจัดให้มีการวิเคราะห์
และระบุความเส่ียงที่ก่อให้เกิดความเส่ียง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 (cemt_55_7.4_2.1) 
ซึ่งหัวหน้างานได้ดําเนินการจัดให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและระบุความเส่ียงของแต่ละงาน โดยเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียง ในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 จํานวนทั้งส้ิน 4 ด้าน 
คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล (cemt_55_7.4_2.2)  
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.4_2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียง (ครั้งที่ 1/2555) 
cemt_55_7.4_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียง (ครั้งที่ 2/2555) 
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3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
ผลการดําเนินการ 
 สํานักส่ือฯ ได้นําความเส่ียง จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากรและ
ธรรมาภิบาลมาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง จากน้ันได้จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจาก
มิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ํา และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง (cemt_55_7.4_3.1) จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ประเด็นความเส่ียง และความเส่ียงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล จํานวน               
1 ประเด็นความเส่ียง ตามลําดับ ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียง ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2555 (cemt_55_7.4_3.2)  
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.4_3.1 แผนบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_7.4_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียง (ครั้งที่ 2/2555) 
 
4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง (cemt_55_7.4_4.1) โดยคณะกรรมการดําเนินการบริหารความ
เส่ียงร่วมกันพิจารณาระบุความเส่ียง ปัจจัยเส่ียงที่ครอบคลุม จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง และกําหนดมาตรการ
ควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อป้องกัน/หลีกเล่ียง/ลดโอกาสความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น โดยนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ โดยการแจ้งเวียนขอมติพิจารณา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 (cemt_55_7.4_4.2) 
รวมทั้ง มีการจัดทําแผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (cemt_55_7.4_4.3) 
สําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง โดยระบุผู้รับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาดําเนินการในแต่ละ 
กิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอน และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงในแต่ละด้าน 
(cemt_55_7.4_4.4) 

ตลอดจนมีการจัดทําประกาศสํานักส่ือฯ เรื่อง การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อติดประกาศเผยแพร่แผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ประเด็นความเส่ียง ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับดูแลและสอบทาน รวมถึงแนวปฏิบัติการควบคุมไว้
อย่างชัดเจน (cemt_55_7.4_4.5) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.4_4.1 แผนบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_7.4_4.2 สรุปมติคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (วันที่ 30 มีนาคม 2556) 
cemt_55_7.4_4.3 แผนการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_7.4_4.4 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงในแต่ละเรื่อง 
cemt_55_7.4_4.5 ประกาศ เรือ่ง การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ผลการดําเนินการ 
 สํานักส่ือฯ มีติดตามผลการดําเนินงานด้านบริหารความเส่ียง โดยการประชุม จํานวน 4 การประชุม คือ การประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียง (cemt_55_7.4_5.1) คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.4_5.2) คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.4_5.3) เพื่อกํากับให้มีการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง จัดทํารายงานสรุปการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเส่ียง (cemt_55_7.4_5.4) และประเมินผล
ความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ปีละ 2 ครั้ง (cemt_55_7.4_5.5) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.4_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
cemt_55_7.4_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.4_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.4_5.4 รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 
cemt_55_7.4_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
 
6.  มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการนําผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
ไปใช้ในการปรับแผนและวิเคราะห์ความเส่ียง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

1. มีการนําผลการตรวจติดตามการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน (cemt_55_7.4_6.1) ไปปรับปรุง
กระบวนการ/ขั้นตอนดําเนินการบริหารความเส่ียงของสํานักส่ือฯ ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทั้งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของการควบคุม เพื่อจัดทํารายงานตามแบบฟอร์ม ปย .1 และการวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียง 
(cemt_55_7.4_6.2) 

2. มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.4_6.3) ไปใช้ในการปรับแผนและ
วิเคราะห์ ความเส่ียง โดยพิจารณาระดับความเส่ียงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเส่ียง ในข้อ 4 (cemt_55_7.4_6.4) 
รวมทั้ง ความเสี่ยงใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีการศึกษา และนโยบายที่เปล่ียนแปลงมาดําเนินการ
บริหารความเส่ียง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (cemt_55_7.4_6.5) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.4_6.1 หนังสือรายงานผลการตรวจติดตามการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน 
cemt_55_7.4_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ ครั้งที่ 2/2555 
cemt_55_7.4_6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการบรหิารความเส่ียง ครั้งที่ 1/2555 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
cemt_55_7.4_6.4 แผนการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
cemt_55_7.4_6.5 แผนบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ มศว 7.5.1  ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนนุวิชาการ 

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : เลขานุการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา  เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5129 
  นายเมธี  คชาไพร เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 11940 
ผู้รายงานผล : นางสาวศิริพัตร ์ ตันเสถียร เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 15406 
  นางอภิรดี  สุขีเกต ุ เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 15400 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี

การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไว้ชัดเจน (cemt_55_7.5.1_1.1)         
มีข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรปัจจุบันและมีการวิเคราะห์อัตรากําลัง (cemt_55_7.5.1_1.2) มีการจัดทําแผนการขอ       
อัตราใหม่ ระยะ 5 ปี (cemt_55_7.5.1_1.3) มีการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร (cemt_55_7.5.1_1.4)            
มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการปฏิบัติงาน (cemt_55_7.5.1_1.5) เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
ด้านบุคคลให้สอดคล้องหรือปรับเปล่ียนให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม    

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.5.1_1.1 แผนพัฒนาบุคลากร 
cemt_55_7.5.1_1.2 ข้อมูลวิเคราะหอ์ัตรากําลัง 
cemt_55_7.5.1_1.3 แผนการขออัตราใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 
cemt_55_7.5.1_1.4 สํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร 
cemt_55_7.5.1_1.5 รายงานการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการปฏิบตัิงาน   
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2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์สํานักส่ือฯ (cemt_55_7.5.1_2.1) มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใสตามระเบียบราชการ
และที่มหาวิทยาลัยกําหนด (cemt_55_7.5.1_2.2) รวมถึงมีการวิเคราะห์งาน จัดทําคําอธิบายลักษณะงาน และ
คุณสมบัติ เ ฉพาะตํ าแหน่ ง  ตลอดจนสมรรถนะที่ สํ า คัญต่ อการปฏิบั ติ ง านของ บุคลากรครบทุกตํ าแห น่ง 
(cemt_55_7.5.1_2.3) และมีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับชัดเจนตามระเบียบบริหารงาน
บุคคล และเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้แก่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบบริหารงานบุคคลและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (cemt_55_7.5.1_2.4) มีการแจ้งระยะเวลาประเมินผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร (cemt_55_7.5.1_2.5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล และคณะกรรมการให้ข้อมูลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (cemt_55_7.5.1_2.6) รวมถึงมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
(cemt_55_7.5.1_2.7) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.5.1_2.1 แผนยุทธศาสตร์สํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.5.1_2.2 ระเบียบมหาวทิยาลัยว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อกําหนด/เกณฑ์การประเมินข้าราชการ 
cemt_55_7.5.1_2.3 TOR บุคลากร ทุกตําแหน่ง 
cemt_55_7.5.1_2.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
cemt_55_7.5.1_2.5 หนังสือแจ้งระยะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
cemt_55_7.5.1_2.6 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรมการตรวจสอบข้อมูลและให้ขอ้มูล 
cemt_55_7.5.1_2.7 หนังสือแจ้งผลการประเมินไปยังบุคลากร 
 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างบรรยากาศที่ดีของสถานที่ทํางานด้วยกิจกรรม 5ส 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข โดยมีการจัดกิจกรรม 5ส ซึ่งได้มีการดําเนินการ วิเคราะห์ ประเมินผล และนําผลการ
ดําเนินการไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม 5ส (cemt_55_7.5.1_3.1) นอกจากนั้น ยังมีการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณสนับสนุน
ไว้สําหรับเป็นเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพและประกันสังคม (cemt_55_7.5.1_3.2) รวมถึงมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมี
มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ เช่น การพิจารณาเพิ่มเงินค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนแก่นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและ
บัญชี (cemt_55_7.5.1_3.3) ทั้งนี้ ผู้บริหารสํานักส่ือฯ มีช่องทางในการส่ือสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกดีและพัฒนางานร่วมกัน เช่น มีการยกย่องชมเชยและขอบคุณทีมงาน ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรผ่าน Face book (cemt_55_7.5.1_3.4) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก (cemt_55_7.5.1_3.5) 
การอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยแก่บุคลากร (cemt_55_7.5.1_3.6) อนุมัติให้บุคลากรไปให้
ความรู้/บริการวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆ  
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ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
(cemt_55_7.5.1_3.7) มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการจากงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เช่น เงินกองทุน 
สวัสดิการค่าใช้จ่ายงานสวดอภิธรรมศพ ฯลฯ (cemt_55_7.5.1_3.8) และอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย (cemt_55_7.5.1_3.9) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.5.1_3.1 ข้อมูลการดําเนนิงานกิจกรรม 5ส 
cemt_55_7.5.1_3.2 ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ (เกี่ยวกับสวัสดิการ) 
cemt_55_7.5.1_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (พิจารณาค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน) 
cemt_55_7.5.1_3.4 Face book ของผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.5.1_3.5 หนังสืออนุมัตใิห้ลาศึกษาต่อ 
cemt_55_7.5.1_3.6 ประกาศให้ทุนอุดหนุนวิจยั 
cemt_55_7.5.1_3.7 สรุปสถิติการพฒันาบุคลากร 
cemt_55_7.5.1_3.8 หนังสือขอเบิกเงินสวัสดิการ 
cemt_55_7.5.1_3.9 หนังสืออนุมัตใิห้บุคลากรเข้ารว่มกิจกรรมแข่งขันกฬีา 

 
4.  มีระบบการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการกําหนดแนวทางการติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จาการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน      

โดยกําหนดให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุม หรือศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จัดทํารายงานสรุปผลการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเสนอผู้บริหาร (cemt_55_7.5.1_4.1) และให้รายงานสรุปผลการ
พัฒนาตนเองในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.5.1_4.2) รวมถึง มีการรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรต่อผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ อย่างต่อเน่ือง (cemt_55_7.5.1_4.3) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.5.1_4.1 แบบรายงานการเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
cemt_55_7.5.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ (วาระรายงานการเข้าอบรม/ 
 สัมมนา/ศึกษาดูงาน) 
cemt_55_7.5.1_4.3 รายงานสรุปสถติิการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2555 และ 2556 
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5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจรรยาบรรณบุคลากรสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.5.1_5.1) และ
ประชุม เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (cemt_55_7.5.1_5.2) โดยได้จัดทําประกาศจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.5.1_5.3) และมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ 
จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติของสํานักส่ือฯ และให้ความรู้มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษาของ ก.พ.อ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.5.1_5.4) มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรผ่าน
เว็บไซต์สํานักส่ือฯ (cemt_55_7.5.1_5.5)  

ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาจัดทําคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสํานักส่ือฯ และแบบประเมิน เรื่อง การ
ประเมินผลการนําจรรยาบรรณไปใช้ปฏิบัติในสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.5.1_5.6) เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน
เดียวกันทั้งหน่วยงาน และนําไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับแก้และเพิ่มเติม
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านโสตทัศนศึกษา และนักนิเทศศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการตามมติที่
ประชุม (cemt_55_7.5.1_5.7) หลังจากปรับแก้และจัดทําประกาศจรรยาบรรณบุคลากรสํานักส่ือฯ เรียบร้อยแล้ว จะจัดทํา 
เป็นคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร โดยคณะกรรมการฯ จะให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณ 
บทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิด รวมถึงช่องทางการยื่นแบบฟอร์มร้องเรียนเรื่องจรรยาบรรณแก่บุคลากรในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ในเดือนพฤษภาคม 2556  

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.5.1_5.1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินการจรรยาบรรณบุคลากรสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.5.1_5.2 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจรรยาบรรณบุคลากรสํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 1/2555) 
cemt_55_7.5.1_5.3 ประกาศจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.5.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ (ครั้งที่ 4/2555) 
cemt_55_7.5.1_5.5 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ  
cemt_55_7.5.1_5.6 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสํานกัส่ือฯ และแบบประเมิน เรื่อง การประเมินผลการนําจรรยาบรรณ 

ไปใช้ปฏิบัติในสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.5.1_5.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจรรยาบรรณ (ครั้งที่ 1/2556) 
 
6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประเมินผลสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน (cemt_55_7.5.1_6.1) เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (cemt_55_7.5.1_6.2)  

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.5.1_6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2555 
cemt_55_7.5.1_6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
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7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ ได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2554 (cemt_55_7.5.1_7.1) ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสม 
(cemt_55_7.5.1_7.2) รวมถึงมีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการปฏิบัติงาน (cemt_55_7.5.1_7.3) การ
สํารวจความต้องการการฝึกอบรมของบุ คลากรทุ กคน  เพื่ อ เ ป็นข้ อมู ลในการจั ดกิ จกรรมพัฒนาบุคลากร 
(cemt_55_7.5.1_7.4) เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ตามแผนงานบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เหมาะสม (cemt_55_7.5.1_7.5)   

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.5.1_7.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปกีารศึกษา 2554 
cemt_55_7.5.1_7.2 หนังสือขอปรับแผนพัฒนาบุคลากร 
cemt_55_7.5.1_7.3 การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการปฏิบัตงิาน 
cemt_55_7.5.1_7.4 รายงานผลการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.5.1_7.5 รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําปี 2556 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้  มศว 7.6.1  ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย  เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5129 
ผู้รายงานผล : นางสาวสายรุง้  ลิวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 15406 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1.  มีโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน และมีการวิเคราะห์อัตรากําลังทีช่ัดเจน 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ ฝ่ายผลิตส่ือการเรียนรู้ ฝ่ายการสอนทางไกลและ
บริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย (cemt_55_7.6.1_1.1) ซึ่งมีการแสดงโครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน
บริเวณด้านหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ (cemt_55_7.6.1_1.2) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการในการติดต่อ
ประสานงาน  

ในการวิเคราะห์อัตรากําลังตามโครงสร้างการบริหารของสํานักส่ือฯ มีการนําข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรใน
ปัจจุบันและในอนาคต (ระยะ 4 ปี) มาใช้วิเคราะห์เพื่อวางแผนความต้องการด้านบุคลากร เพื่อกําหนดอัตรากําลังที่ต้องการ 
เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาผู้มีความรู้
ความสามารถทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน (cemt_55_7.6.1_1.3) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.6.1_1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
cemt_55_7.6.1_1.2 ภาพถ่ายการเผยแพร่โครงสร้างการบริหารงาน 
cemt_55_7.6.1_1.3 เอกสารการวิเคราะห์อัตรากําลังของสํานักส่ือฯ 
 

2.  มีใบคุณลักษณะงาน (Job Description) ทุกตําแหน่งงาน 
ผลการดําเนินการ 

ทุกตําแหน่งงานในสํานักส่ือฯ มกีารวเิคราะห์ภาระงาน โดยมีคําอธิบายลักษณะ (job Description) ของบุคลากร
ทุกตําแหน่งงาน จํานวน 24 คน รวม 9 ตําแหน่ง (cemt_55_7.6.1_2.1) ดังนี้  

1. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
2. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
3. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
4. ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
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5. ตําแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์  
6. ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
7. ตําแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน  
8. ตําแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  
9. ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป  
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.6.1_2.1 ใบคุณลักษณะงาน (Job Description) ของแตล่ะตําแหน่ง 
 
3.  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกงาน สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงมีการกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
1. มีการกําหนดข้อตกลงการขอใช้บริการและมาตรฐานการให้บริการ (cemt_55_7.6.1_3.1) ซึ่งระบุระบบการ

ขอใช้บริการ วิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานของการให้บริการไว้อย่างชัดเจน 
2. มีประกาศอัตราค่าบริการผลิตส่ือเทคโนโลยีการศึกษา (cemt_55_7.6.1_3.2) ซึ่งได้กําหนดอัตราค่าบริการไว้

สําหรับใช้ในการคิดค่าบริการของสํานักส่ือฯ 
3. มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ (cemt_55_7.6.1_3.3) ตามโครงสร้างการบริหารงาน 
4. มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติตามคู่มือระเบียบทางราชการอื่นๆ เช่น การบริหารงาน

พัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและบัญชี ระเบียบงานสารบรรณ (cemt_55_7.6.1_3.4) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.6.1_3.1 ข้อตกลงการขอใช้บรกิารและมาตรฐานการใหบ้ริการ 
cemt_55_7.6.1_3.2 ประกาศอัตราค่าบริการผลิตส่ือเทคโนโลยีการศึกษา 
cemt_55_7.6.1_3.3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
cemt_55_7.6.1_3.4 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ 
   
4.  มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกปี 

ผลการดําเนินการ 
 สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลและทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1.  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทํา Flow Chart 
การปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
(cemt_55_7.6.1_4.1) 
 2. กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ เป็นประจําทุกเดือน เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน (cemt_55_7.6.1_4.2) 
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 3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และนําไปเป็นแนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.6.1_4.3) 
 4. มีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาโดยนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสํานักส่ือฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี (cemt_55_7.6.1_4.4) 
 5.  มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสํานักส่ือฯ เรื่อง ความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักส่ือฯ เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการปรับกระบวนการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.6.1_4.5) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.6.1_4.1 รายงานโครงการสัมมนา ประจาํปี 2556 
cemt_55_7.6.1_4.2 สรุปสถิติการประชุมคณะกรรมการของสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.6.1_4.3 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_7.6.1_4.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 
cemt_55_7.6.1_4.5 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรสํานักส่ือฯ 

 
5.  มีการนําผลการทบทวนไปพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือลดระยะเวลาหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการนําผลประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน อาทิ 
1. นําผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ไปพัฒนาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายปีการศึกษา 
2555 (cemt_55_7.6.1_5.1) 

2. นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.6.1_5.2) จากการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2555 ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.6.1_5.3) 

3.  นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ครอบคลุม
พันธกิจหลักและการปฏิบัติงานของสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.6.1_5.4) 

4. นําผลการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสัมมนาประจําปี 2556 ไปจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน         
(Flow Chart) ให้ครบทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงาน (cemt_55_7.6.1_5.5) รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง และส่งเสริมให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จํานวน 2 กระบวนงาน คือ 
ขั้นตอนและระบบการจัดเก็บเอกสารของสํานักงานผู้อํานวยการ และขั้นตอนการบริหารงานวิจัยของฝ่ายวิชาการและวิจัย 
(cemt_55_7.6.1_5.6) 

5. นําผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้ขอใช้บริการไปปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินการบริการของสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.6.1_5.7) 
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รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.6.1_5.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.6.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.6.1_5.3 รายงานผลโครงการสัมมนา ประจําปี 2556 
cemt_55_7.6.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
cemt_55_7.6.1_5.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.6.1_5.6 แผนผังขั้นตอนที่ขอปรับปรงุ (จากสรุปปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย) 
cemt_55_7.6.1_5.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ (ปรับปรงุตามขอ้เสนอแนะของผู้รับบรกิาร) 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ   ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ มศว 7.6.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/รายงานผล  :  นางสาวสายรุง้  ลิวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5130 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

น้อยกว่าหรือเทา่กับ 
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 
71 – 75 

ร้อยละ
76 - 80 

ร้อยละ
81 - 85 

มากกว่า
ร้อยละ 85 

 

สูตรการคํานวณ  : 
 

ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดบัดีขึ้นไป
x 100 ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด

ผลการดําเนินการ : 
สํานักส่ือฯ ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครอบคลุมใน 4 ประเด็นสําคัญ คือ 1. ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ ผลการ 
สํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการของสํานักส่ือฯ พบว่า ผู้รับบริการในปีการศึกษา 2555 จํานวนทั้งส้ิน 
187 ราย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักส่ือฯ (ระดับดีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 77.43   

 

การคํานวณ
ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดบัดีขึ้นไป = 3,996 + 5,415 =  9,411
ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด = 187 คน x 13 ข้อ x 5 คะแนน  =  12,155

สรุปร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักสื่อฯ   (9,411 x 100 / 12,155) =  77.43%
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.6.2_1.1 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 
cemt_55_7.6.2_1.2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.21 4 คะแนน   บรรลุ   ไม่บรรลุ 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 77.43 3 คะแนน   บรรลุ   ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้  มศว 7.7.1  ระดับความสาํเร็จในการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายเมธี  คชาไพร เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5132 
ผู้รายงานผล :  นางสาวสายรุง้  ลิวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5130 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1.  มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และประกาศนโยบายการประหยัดพลังงาน โดยคณะกรรมการ 
ดําเนินการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ (cemt_55_7.7.1_1.1) เพื่อกําหนด
มาตรการ รวมถึงมีการจัดทําประกาศมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อส่ือสารไปยังบุคลากรในสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.7.1_1.2) โดยการติดประกาศ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สํานักส่ือฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.7.1_1.3) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.7.1_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน (ครั้งที่ 1/2556 และครั้งที ่1/2555) 
cemt_55_7.7.1_1.2 ประกาศมาตรการการประหยดัพลังงานสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.7.1_1.3 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) 
 
2.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ 
 สํานักส่ือฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ (cemt_55_7.7.1_2.1) 
เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานของสํานักส่ือฯ ที่ได้ประกาศไว้ โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดให้
มีการประชุม เพื่อกําหนดนโยบาย ติดตามผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินการ ตลอดจนดําเนินการรณรงค์และ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษของสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.7.1_2.2) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.7.1_2.1 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานฯ 
cemt_55_7.7.1_2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานฯ 
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3.  มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ผลการดําเนินการ 

คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ มีการประชุมเพื่อจัดทํามาตรการและแผนการ
ดําเนินงาน (cemt_55_7.7.1_3.1) และแจ้งให้บุคลากรเพื่อรับทราบแผนการดําเนินงานร่วมกัน (cemt_55_7.7.1_3.2) 
โดยการแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.7.1_3.3) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.7.1_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ 
cemt_55_7.7.1_3.2 แผนดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ 
cemt_55_7.7.1_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
 
4.  มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการดํ า เนิ นการฯ  มี ก ารดํ า เนิ นการตามแผนการดํ า เนิ น ง านและมาตรการที่ กํ าหนด 
(cemt_55_7.7.1_4.1) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้กระดาษ และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.7.1_4.2) รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.7.1_4.3) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.7.1_4.4) มีการติด
ประกาศโปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน (cemt_55_7.7.1_4.5)  
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.7.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน 
cemt_55_7.7.1_4.2 หนังสือรายงานผลการดําเนินการ 
cemt_55_7.7.1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.7.1_4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
cemt_55_7.7.1_4.5 โปสเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 
 
5.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินการ 
 สํานักส่ือฯ มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ โดยมี
การรายงานผลการดําเนินการเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ (cemt_55_7.7.1_5.1) มีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประหยัดพลังงานฯ (cemt_55_7.7.1_5.2) และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_7.7.1_5.3) เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และปรับ/เพิ่มเติมการดําเนินการเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบผลของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
(cemt_55_7.7.1_5.4) 
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รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.7.1_5.1 หนังสือรายงานผลการดําเนินการประหยดัพลังงาน 
cemt_55_7.7.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 
cemt_55_7.7.1_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_7.7.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
 

6.  มีการประเมินและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานฯ มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน 
( cemt_55_7.7.1_6.1)  และจั ดทํ า ร า ย ง านผลกา รดํ า เ นิ น ก า รต ามแผนและมาตรกา รประหยั ดพ ลั ง ง าน 
( cemt_55_7.7.1_6.2)  เ สนอต่ อ ผู้ อํ านวยการ สํ านั ก ส่ื อฯ  และที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ห าร สํ านั ก ส่ื อฯ 
(cemt_55_7.7.1_6.3) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน (cemt_55_7.7.1_6.4) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.7.1_6.1 ตารางวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าข้อมูลสถิตกิารใช้พลังงานไฟฟ้า 
cemt_55_7.7.1_6.2 หนังสือรายงานผลการดําเนินการประหยดัพลังงานและทรัพยากรกระดาษ 
cemt_55_7.7.1_6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ 
cemt_55_7.7.1_6.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
 

7.  มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปีต่อไป 
ผลการดําเนินการ 
 คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานฯ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ (cemt_55_7.7.1_7.1) เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานและกําหนดมาตรการ โดยได้นําผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปเป็นแนวทางในการ
ปรับเปล่ียนและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (cemt_55_7.7.1_7.2)   
  

รายการหลักฐาน 
cemt_55_7.7.1_7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 
cemt_55_7.7.1_7.2 ประกาศสํานักส่ือฯ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ มศว 8.1.1 : การบริหารการเงินและงบประมาณ  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ  :  เลขานุการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5129 
ผู้รายงานผล :  นางสาวอรญัญา  เข็มทอง เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11939 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1.  มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (cemt_55_8.1.1_1.1) โดยระบุแนวทางการได้มาของเงิน การใช้ไป
ของเงินที่สอดคล้องกับงบประมาณที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงระบุโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงมีการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ที่มีงบประมาณประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีในแต่ละพันธกิจ รวมถึงสอดคล้องกับการพัฒนาหน่ายงานและบุคลากร 
(cemt_55_8.1.1_1.2) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_8.1.1_1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) 
cemt_55_8.1.1_1.2 แผนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2555 - 2556 
 
2.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน  โดยมีการจัดทํารายงานยอดรายได้ประจําวัน (cemt_55_8.1.1_2.1) รายงานฐานะเงินทดรองจ่าย 
(cemt_55_8.1.1_2.2) และรายงานการใช้เงินงบประมาณ (cemt_55_8.1.1_2.3) ต่อผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ อย่าง
สม่ําเสมอ มีการจัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณและยอดรายได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ทุกเดือน 
(cemt_55_8.1.1_2.4) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ทุกคราวการประชุม (รายเดือนและรายไตรมาส) 
(cemt_55_8.1.1_2.5) อีกทั้งมีการมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อํานวยการหรือนักวิชาการเงินและบัญชีเข้าร่วมประชุมและรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ 
(cemt_55_8.1.1_2.6) 
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รายการหลักฐาน 
cemt_55_8.1.1_2.1 รายงานยอดรายได้ประจําวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_8.1.1_2.2 หนังสือรายงานฐานะเงินทดรองจ่าย 
cemt_55_8.1.1_2.3 หนังสือรายงานการใช้เงินงบประมาณเสนอผู้อํานวยการ 
cemt_55_8.1.1_2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ (วาระแจง้การเงิน) 
cemt_55_8.1.1_2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (วาระแจง้การเงิน) 
cemt_55_8.1.1_2.6 หนังสือเชิญประชุมเร่งรัดติดตามงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 
3.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง 

ของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความ
มั่นคงของสํานักส่ือฯ โดยมีการจัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และงบประมาณ
คงเหลือ (cemt_55_8.1.1_3.1) ในแต่ละไตรมาส รายงานฐานะเงินทดรองจ่าย (cemt_55_8.1.1_3.2) เสนอผู้อํานวยการ
สํานักส่ือฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_8.1.1_3.3) และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_8.1.1_3.4) มีการวิเคราะห์และจัดทําประมาณการรายได้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
ในปีถัดไป (cemt_55_8.1.1_3.5) และมีการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
(PART) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (cemt_55_8.1.1_3.6) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_8.1.1_3.1 รายงานการใช้จา่ยงบประมาณ 
cemt_55_8.1.1_3.2 รายงานฐานะเงนิทดรองจ่าย 
cemt_55_8.1.1_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_8.1.1_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_8.1.1_3.5 หนังสือส่งประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2556 
cemt_55_8.1.1_3.6 หนังสือส่งการวเิคราะห์ PART ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
4.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

หน่วยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่กําหนด โดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้เข้าตรวจสอบโครงการศูนย์การพิมพ์ มศว เพื่อตรวจสอบ
ด้านการเงิน หรืออื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ (cemt_55_8.1.1_4.1) รวมถึงเข้ามาทําหน้าที่ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสํานักส่ือฯ เพื่อตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามแผนการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ (cemt_55_8.1.1_4.2) นอกจากนั้น สํานักส่ือฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงินประจําวัน และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ทําหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
(cemt_55_8.1.1_4.3) รวมถึงมีการเสนอเรื่องการเงินตามลําดับขั้นบังคับบัญชา 
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รายการหลักฐาน 
cemt_55_8.1.1_4.1 หนังสือแจ้งการเข้าตรวจตดิตามโครงการศูนยก์ารพิมพ์ฯ 
cemt_55_8.1.1_4.2 หนังสือหน่วยตรวจสอบภายในติดตามการจัดซือ้ของงานพัสด ุ
cemt_55_8.1.1_4.3 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและควบคุมการนําส่งเงิน ประจําปี 2555 
 
5.  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ผลการดําเนินการ 

ผู้บริหารสํานักส่ือฯ มีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ําเสมอ โดยกําหนดให้งานการเงิน
และบัญชีจัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและยอดรายได้ (cemt_55_8.1.1_5.1) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักส่ือฯ (cemt_55_8.1.1_5.2) และมีการนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
อาทิ การนํารายงานยอดรายได้ประจําปีไปใช้วางแผนในการพิจารณาจัดทําคําขอต้ังงบประมาณในปีถัดไป 
(cemt_55_8.1.1_5.3) การพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานอย่างสม่ําเสมอ อาทิ นําไปเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดให้
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติการส่งซ่อม/จัดซื้อวัสดุต่างๆ รวมถึงนําข้อมูลจากรายงาน
การเงินเสนอคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณารายไตรมาส (cemt_55_8.1.1_5.4) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_8.1.1_5.1 รายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
cemt_55_8.1.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_8.1.1_5.3 หนังสือประมาณการรายรับเพือ่ประกอบการจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ ปงีบประมาณ 2556 
cemt_55_8.1.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ  4 ข้อ 4 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ มศว 9.1.1  การดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/รายงานผล : นางสาวสายรุง้  ลิวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5130 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพฒันาการ         

ของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยกําหนด           
โดยการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานของสํานักส่ือฯ มีการดําเนินการตามวงจร
คุณภาพ PDCA ดังนี้ 

Plan (วางแผน)  
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรลุเป้าหมายปีการศึกษา 2555 

(cemt_55_9.1.1_1.1)  
2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 

(cemt_55_9.1.1_1.2) 
Do (ปฏิบัติตามแผน) 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของสํานักส่ือฯ (cemt_55_9.1.1_1.3) เพื่อทําหน้าที่

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
2. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (cemt_55_9.1.1_1.4) และรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
(cemt_55_9.1.1_1.5) รวมถึงได้มอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยไปเป็นคณะกรรมการบริหารคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (cemt_55_9.1.1_1.6) และผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพไปเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (cemt_55_9.1.1_1.7) เพื่อเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง (cemt_55_9.1.1_1.8)  
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Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
1. มีการดําเนินการตามแผนติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก ส่ือฯ 

(cemt_55_9.1.1_1.9) คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (cemt_55_9.1.1_1.10) และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_9.1.1_1.11) 

2. มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ (cemt_55_9.1.1_1.11)  

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 เพื่อตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (cemt_55_9.1.1_1.12) 

Act (ปรับปรุงแก้ไข) 
1. มีการนําข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ไป

ปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศึกษา 2555 โดยจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งช้ี (cemt_55_9.1.1_1.1) 
2. มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ไปปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(cemt_55_9.1.1_1.13) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_9.1.1_1.1 แผนพัฒนาคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ปี 2554 เพื่อบรรลุเป้าหมายปี 2555 
cemt_55_9.1.1_1.2 แผนยุทธศาสตร์สํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_1.3 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_1.4 รายงานการประชุม (ที่มอบหมายแต่ละคนดูแลตามตัวบ่งชี)้ 
cemt_55_9.1.1_1.5 รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
cemt_55_9.1.1_1.6 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มศว 
cemt_55_9.1.1_1.7 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
cemt_55_9.1.1_1.8 หนังสือการเข้าร่วมกจิกรรมประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวทิยาลัยจัด 
cemt_55_9.1.1_1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_1.12 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
cemt_55_9.1.1_1.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
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2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ได้กําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
1. มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์ (cemt_55_9.1.1_2.1) ที่สอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (cemt_55_9.1.1_2.2) เพื่อให้
ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ และกิจกรรมการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Flow Chart) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  

2. คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ให้ความสําคัญกับการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้
ติดตามผลการดําเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ (cemt_55_9.1.1_2.3)   

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ซึ่งมีผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ เป็นประธาน ผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ (cemt_55_9.1.1_2.4)  

4. ผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ ได้กําหนดให้นําเรื่องประกันคุณภาพรายงานผลการดําเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ อย่างต่อเนื่อง (cemt_55_9.1.1_2.5) รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
สํานักส่ือฯ โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ กําหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่วมประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 
(cemt_55_9.1.1_2.6) ตลอดจนกําหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการรับฟังผลการตรวจประเมินฯ เป็นประจําทุกปี 
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสําคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_9.1.1_2.1 แผนยุทธศาสตร์สํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_2.2 รายงานผลโครงการสัมมนาประจําปี 2556 
cemt_55_9.1.1_2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_2.4 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ (ครัง้ที่ 1/2556 และครั้งที่ 1/2555) 
 
3.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบ ด้วย 1) การควบคมุ ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะ 
กรรมการประจําหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาและรายงานข้อมูลครบถ้วน ตามที่กําหนดในระบบ 
CHE QA online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่ครบถ้วน  
1. มีประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

อย่างต่อเนื่อง (cemt_55_9.1.1_3.1) 
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 2. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – ปัจจุบัน (cemt_55_9.1.1_3.2) และรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแผนปฏิบัติการประเมินของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีการรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดในระบบ CHE QA online  

3. มีการรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_9.1.1_3.3) และนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน โดยได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากปีการศึกษา 2554 เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ปีการศึกษา 2555 (cemt_55_9.1.1_3.4) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_9.1.1_3.1 สถิติการประชุมคณะกรรมการสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_3.2 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) 
cemt_55_9.1.1_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_3.4 แผนพัฒนาคุณภาพสํานักส่ือฯ ประจําปีการศึกษา 2555 
 
4.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสง่ผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยทุธท์กุตัวบ่งชี ้
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (cemt_55_9.1.1_4.1) เพื่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบนําผลการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2554 ไปดําเนินการปรับปรุงพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 และมีการรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ (cemt_55_9.1.1_4.2) เสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (cemt_55_9.1.1_4.3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
พัฒนาผลการดําเนินงานตาม  ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงมีการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ซึ่งส่งเสริมให้กระบวนการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตาม
แผนฯ มากยิ่งขึ้น (cemt_55_9.1.1_4.4) 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_9.1.1_4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_4.2 สรุปผลการปรบัปรุงการทํางานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปี 2554 
cemt_55_9.1.1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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5.  มีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
โดยได้มีการนําระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและ สกอ. ที่มีข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน           
ครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ มาใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ ได้แก่  
   1. เว็บไซต์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (http://qa.swu.ac.th) มาใช้ในการดําเนินการภาพรวมตามระบบ
และกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูล แนวปฏิบัติ แบบฟอร์ม ข่าวสารที่
เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (cemt_55_9.1.1_5.1)  
    2. ระบบการสํารวจความคิดเห็นออนไลน์ (http://esurvey.swu.ac.th) มาใช้ในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ตามตัวบ่งชี้ 7.6.2 (cemt_55_9.1.1_5.2) 
    3. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (http://huris.swu.ac.th) มาใช้ในการเก็บข้อมูลและการรายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบุคคล ตามตัวบ่งชี้ มศว 7.5.1 และ มศว 7.6.1 
(cemt_55_9.1.1_5.3)  
    4. ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (http://emeeting.swu.ac.th) นํามาใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการของ
สํานักส่ือฯ ซึ่งทําให้สะดวกต่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่ือฯ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
เน่ืองจากมีการสแกนเอกสารเป็น PDF File แนบเข้าระบบฯ ซึ่งทําให้สามารถใช้ข้อมูลในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ 
ร่วมกันได้ (cemt_55_9.1.1_5.4) 

5. ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) มาใช้ในการ
รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(cemt_55_9.1.1_5.5) ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งระดับบุคคล กลุ่มงาน และหน่วยงาน โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาให้คําแนะนํา รวมถึงจัดทําคู่มือการใช้งานที่เอื้อต่อการเข้าถึงระบบได้สะดวกและใช้งานง่าย 

อีกทั้ง สํานักส่ือฯ ได้จัดทําฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซต์ (http://cemt.swu.ac.th) ของสํานักส่ือฯ 
(cemt_55_9.1.1_5.6) เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง รายงานประจําปี รายงานผลการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อมูลความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การควบคุม
ภายใน การประหยัดพลังงาน กิจกรรม 5ส ฯลฯ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สนับสนุนข้อมูลแก่การประกันคุณภาพ และเป็นข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งระดับบุคคล สํานัก และมหาวิทยาลัย 

 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_9.1.1_5.1   เว็บไซต์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว (http://qa.swu.ac.th) 
cemt_55_9.1.1_5.2 เว็บสํารวจความคิดเห็นออนไลน์ ((http://esurvey.swu.ac.th)) 
cemt_55_9.1.1_5.3   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (http://huris.swu.ac.th) 
cemt_55_9.1.1_5.4   ระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกส์ (http://emeeting.swu.ac.th) 
cemt_55_9.1.1_5.5  ระบบ CHE QA online 
cemt_55_9.1.1_5.6 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) 
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6. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
1.  ส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักส่ือฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการ

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ โดยกําหนดให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วม
สัมมนา และมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(cemt_55_9.1.1_6.1)  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีในหน่วยงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (cemt_55_9.1.1_6.2) และมีส่วนร่วมประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2555 รวมถึงกําหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการรับฟังผลการตรวจประเมินฯ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้
ตระหนักถึงความสําคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (cemt_55_9.1.1_6.3) 

2. กําหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแต่งตั้ง
บุคลากร เป็นคณะกรรมการในการดํ า เนินการกิ จกรรมต่ า งๆ  ที่ เกี่ ยวข้องการประกัน คุณภาพการ ศึกษา 
(cemt_55_9.1.1_6.4) เช่น กิจกรรม 5ส การประหยัดพลังงาน การสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (cemt_55_9.1.1_6.5) 

3. กําหนดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้รับบริการจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น ให้สํานักหอสมุดกลางและสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะประเมินคุณภาพวีดิทัศน์และภาพนิ่งพิธีถวาย    
ผ้าพระกฐินพระราชทาน (cemt_55_9.1.1_6.6) มีบุคคลภายนอกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดทํา
คู่มือปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (cemt_55_9.1.1_6.7) และจัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการสํานักส่ือฯ (cemt_55_9.1.1_6.8) 

  

รายการหลักฐาน 
cemt_55_9.1.1_6.1 รายงานโครงการสัมมนา ปี 2556 
cemt_55_9.1.1_6.2 รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
cemt_55_9.1.1_6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 
cemt_55_9.1.1_6.4 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
cemt_55_9.1.1_6.5 ประมวลภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกจิกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 
cemt_55_9.1.1_6.6 รายงานสรุปโครงการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2555 
cemt_55_9.1.1_6.7 หนังสือเชิญประชุมและใบลงนามกิจกรรม KM 
cemt_55_9.1.1_6.8   ระบบสํารวจความคิดเห็นออนไลน์ (e-Survey) 
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7.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
ผลการดําเนินการ 

ในปีการศึกษา 2555 สํานักส่ือฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงาน อาทิ 

1. อนุมัติให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/โครงการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่จัดร่วมกันระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย (cemt_55_9.1.1_7.1) กิจกรรม
ที่จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว (cemt_55_9.1.1_7.2) และโครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายใน ซึ่งผู้ประสานงาน 
ประกันคุณภาพ แจ้งข่าวสารภายในให้เข้าร่วมโครงการ (cemt_55_9.1.1_7.3)  

2. มีการมอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
(cemt_55_9.1.1_7.4) และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของสํานักส่ือฯ เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (cemt_55_9.1.1_7.5) เพื่อเข้าร่วมการประชุมรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และนําไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของสํานักส่ือฯ อย่างสม่ําเสมอ 
(cemt_55_9.1.1_7.6) 

3. อนุมัติให้บุคลากรไปเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน (cemt_55_9.1.1_7.7) 
 

รายการหลักฐาน 
cemt_55_9.1.1_7.1 รายงานการเข้าร่วมโครงการเครือข่าย 3 มหาวทิยาลัย 
cemt_55_9.1.1_7.2 ข้อมูลการให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
cemt_55_9.1.1_7.3 รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมของคณะสังคมศาสตร ์
cemt_55_9.1.1_7.4 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มศว 
cemt_55_9.1.1_7.5 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
cemt_55_9.1.1_7.6 หนังสือรายงานผลการเข้าร่วมประชุมประกันคุณภาพ มศว 
cemt_55_9.1.1_7.7 หนังสืออนุมัตใิห้บุคลากรไปเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแกห่น่วยงานตา่งๆ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ  6 ข้อ 4 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน   บรรลุ  ไม่บรรลุ 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา 
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 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 ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการประเมิน 
 

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 
 

 
  



สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายชื่อผู้กํากับดแูลตวับ่งชี้และผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ 
ผู้กํากับดูแล

ตัวบ่งชี้ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและหลักฐาน 

มศว 1.1.1   กระบวนการพัฒนาแผน ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์
มศว 4.1.1   การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      
เพ่ือพัฒนาสถาบัน 

นางสาวสายรุ้ง ลวิัลย์
 

น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์

มศว 6.1.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์
สกอ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

เลขานุการสํานักสื่อฯ
 

นางอภิรดี  สุขีเกตุ

สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

เลขานุการสํานักสื่อฯ
 

นางอภิรดี  สุขีเกตุ

มศว 7.2.1 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ น.ส.ศิริพัตร์  ตันเสถียร
สกอ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์

มศว 7.5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

เลขานุการสํานักสื่อฯ และ
นายเมธี  คชาไพร 

นางอภิรดี สุขีเกตุ
น.ส.ศิริพัตร์  ตันเสถียร 

มศว 7.6.1 ระบบและกลไกการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์

มศว 7.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์
มศว 7.7.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน 
นายเมธี  คชาไพร น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์

มศว 8.1.1 การบริหารการเงินและงบประมาณ เลขานุการสํานักสื่อฯ นางสาวอรัญญา  เข็มทอง
มศว 9.1.1 การดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
น.ส.สายรุ้ง  ลิวัลย์ น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์
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