คํานํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เล่มนี้เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้น เพื่อประกอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2554 ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยสํานักสื่อฯ ได้
ดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาการทํางานให้สอดคล้องกับวงจร
คุณภาพ PDCA เกณฑ์คุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สกอ. ตลอดจนคํานึงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ มีการนําผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา 2553 ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2554 สํานักสื่อฯ จัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานที่มีพันธกิจเน้นการบริการ จึงรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสํานักสื่อฯ ได้ทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสื่อฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สํานักสื่อฯ ยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง สําหรับข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสํานักสื่อฯ จะได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักสื่อฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง)
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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หน้า
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ส่วนที่ 1 ส่วนนํา
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตงั้
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
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สรุปการประเมินคุณภาพตนเอง ตามองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ มศว 1.1.1
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ มศว 4.1.1
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ตัวบ่งชี้ สกอ 7.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.13
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553

Self Assessment Report 2011
Center For Educational Media and Technology

82
83
84

3

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2554 สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีผลการประเมินตนเอง ตามรายองค์ประกอบและราย
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวม 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) พบว่าในภาพรวมของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.83 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก โดยมีจํานวน 5 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1,
6, 7, 8, 9) อยู่ในระดับดีมาก และมี 1 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 4) อยู่ในระดับดี ดังนี้
คะแนน

องค์ประกอบ

(เต็ม 5 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ระดับคุณภาพ

5.00
4.00
5.00
4.86
5.00
5.00
4.83**

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

** คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ ไม่รวมคะแนนของตัวบ่งชี้ สมศ.13 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะกรอกคะแนนให้

โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง (Strength)
) มีปรัชญา ปณิธาน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําขึ้นภายใต้กรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับปรัชญา ปณิธาน พระราชบัญญัติสถาบัน
และสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
) มีกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรทุกกลุ่มในหน่วยงาน และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน (Weakness)
-

แนวทางเสริม
-

แนวทางการพัฒนา
-
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดแข็ง (Strength)
แนวทางเสริม
) สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การงบพั ฒ นา ) จัดระบบช่วยเหลือ ส่งเสริม/กระตุ้นการผลิตผลงานวิจัย
หน่ ว ยงานที่ เป็ น งบสนั บ สนุน การทํา วิ จัย แก่บุ ค ลากร
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทําวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยแล้ว
มีการจัดสรรทุนวิจัยแก่บุคลากรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
เสร็จได้ทันตามแผนมากยิ่งขึ้น
ของสํานักสื่อฯ
จุดอ่อน (Weakness)
แนวทางการพัฒนา
) สํานักสื่อฯ ไม่มีนักวิจัยประจํา และบุคลากรที่ทํางาน
วิจัยมีภาระงานให้บริการ ผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การทําวิจัยแล้วเสร็จล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strength)
) สามารถนําภารกิจหลักของสํานักสื่อฯ บูรณาการเข้ากับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เกิดเป็นผลงานที่เป็น
ประโยชน์ทางด้านวิชาการและประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
) บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
จุดอ่อน (Weakness)
-

แนวทางเสริม
-

แนวทางการพัฒนา
-
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง (Strength)
) คณะกรรมการบริ ห ารและผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก สื่ อ ฯ
มีการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
) สํานักสื่อฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการกิจกรรม
ต่างๆ ชัดเจน มีลําดับขั้นตอน รวมถึงเน้นการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในหน่วยงานทุกระดับ
จุดอ่อน (Weakness)
-

แนวทางเสริม
-

แนวทางการพัฒนา
-

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง (Strength)
) มีการบริหารการเงินที่โปร่งใส มีแนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและงบประมาณที่เป็นระบบ
ผ่ า นการตรวจสอบเป็ น ลํ า ดั บ ขั้ น จากผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายและผู้บริหาร
) มี ร ะบบกลไกในการจั ด หาและจั ด สรรเงิ น โดยมี ก าร
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์รายได้ รวมถึงรายงาน
ต่อผู้บริหารอย่างสม่ําเสมอ
จุดอ่อน (Weakness)
) นโยบายการให้บริการและการเรียกเก็บค่าบริการ
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน

แนวทางเสริม
-

แนวทางการพัฒนา
-
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดแข็ง (Strength)
) สํานักสื่อฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
มาปรับปรุงการดําเนินงาน
) มีการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ
จุดอ่อน (Weakness)
-

แนวทางเสริม
-

แนวทางการพัฒนา
-
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ส่วนนํา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการประเมินตนเอง สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554

1. ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้ง
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง มีรอง
อธิการบดี ฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ ต่อมาได้มีมติให้จัดทําโครงการจัดตั้งสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และ
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ปรับปรุงสถานที่ส่วนสํานักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อ
โสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (IT Campus)
ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบ
สองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทําให้การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ
อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการแบ่ง
ส่วนงานให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สํานักสื่อฯ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลเชิง
วิชาการและเชิงประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักหอสมุดกลาง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่หารายได้ในลักษณะการให้บริการวิชาการแก่สังคมทําให้ปัจจุบันสํานักสื่อฯ
ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่
ได้รับมอบหมาย
2. สถานที่ตงั้
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 5407, 5404-8, 5414, 5445, 5448 โทรสาร 02-260-3935
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
107 หมู่ท่ี 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1110-3 โทรสาร 02-260-3935
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3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายคุณภาพ
y

ปรัชญา “เทคโนโลยีนําการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม”

ปณิธาน “มุง่ พัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
y

วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐาน
งานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล”
y

y

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

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและมีคุณธรรม
3. สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. ผลิตและให้บริการสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีทที่ ันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูใ้ นทุกศาสตร์และสาขาวิชา
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
5. สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์
6. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
7. สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพื่อหารายได้พฒ
ั นาองค์กร
y

นโยบายคุณภาพ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสํานักสื่อฯ ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยกําหนดให้มีการดําเนินการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทําให้ระบบงาน และผู้ทํางานสามารถ
ดํา เนินงานได้อย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพ มีจิ ตสํา นึก แห่ง ความรับ ผิดชอบต่ อคุณ ภาพการศึก ษา รั กษาและเพิ่ม พูน มาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น
3. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
6. ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักการประกันคุณภาพการศึกษา
7. สร้างระบบการผลิตและให้บริการ มีคุณภาพในระดับสากล
y
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4. แผนยุทธศาสตร์สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักสื่อฯ กําหนดแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ครอบคลุมพันธกิจ ภารกิจของสํานักสื่อฯ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรูแ้ ละสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 หารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักสื่อฯ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จํานวน
ตัวชี้วัด

บรรลุ

ไม่บรรลุ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

ดําเนินการ

ไม่ได้
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

1

7

6

1

34

24

10

2
3

4
7

2
6

2
1

5
6

3
5

2
1

4

7

5

2

14

6

8

5

2

1

1

27

15

12

6

6

2

4

8

6

2

1. รองผู้อํานวยการ
2. ผช. ผอ.
3. หัวหน้าฝ่าย
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการฯ
1. ผอ.
2. รอง ผอ.
3. ผช. ผอ.
4. หัวหน้าฝ่าย
1. ผอ.
2. รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการฯ
1. ผอ.
2. รอง ผอ.
3. ผช. ผอ.
4. หัวหน้าฝ่าย
1. รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
2. ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร

รวม
ร้อยละ
ความสําเร็จ
ของผลการ
ดําเนินงาน

33

22

11

94

59

35

ร้อยละ 66.67

ร้อยละ 62.77
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5. โครงสร้างการบริหารงาน
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการจัดแบ่งส่วนราชการ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในกํากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ออกเป็น 5
งาน ได้แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ งานผลิตรายการโทรทัศน์ งานบริการสื่อ งานบันทึกเสียง งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานหารายได้ สนับสนุนกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน สํานักสื่อฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงรองรับนโยบายการหารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ดังนั้น
สํานักสื่อฯ จึงได้ขออนุมัติแบ่งส่วนราชการใหม่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส่วนงานภายใน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 อนุมัติโครงสร้างใหม่ของสํานักสื่อฯ เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2552 จึงประกาศแบ่งส่วนราชการของสํานักสื่อฯ ออกเป็น 5 ฝ่าย โดยสํานักสื่อฯ มีโครงสร้างการบริหารสํานัก ดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัย
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะกรรมการประจําสํานักฯ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
- งานบริหารและธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานคลังและพัสดุ
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์
(ประสานมิตร-องครักษ์)

ฝ่ายผลิตสื่อ
การเรียนรู้

- งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
- งานโทรทัศน์วงจรปิด
- งานวีดิทัศน์ตามประสงค์
- งานการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์
- งานประชุมทางไกล
- งานถ่ายวีดิทัศน์
- งานซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ์

- งานผลิตวีดิทัศน์เพื่อ
การศึกษา
- งานผลิตสื่อเสียง
- งานผลิตสื่ออีเลิร์นนิง
- งานออกแบบกราฟิก
สิ่งพิมพ์
- งานผลิตแอนิเมชัน
และมัลติมีเดีย
- งานจัดการระบบสื่อ
ดิจิทัลแบบออนไลน์

ฝ่ายวิจัยและ
ฝึกอบรม
- งานฝึกอบรม
- งานวิจัยและ
ประเมินผล

ศูนย์การพิมพ์ มศว

- งานจัดการก่อนการผลิต
สิ่งพิมพ์
- งานจัดการผลิตสิ่งพิมพ์
- งานจัดการหลังการผลิต
สิ่งพิมพ์
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แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการปฏิบัติงานและอัตรากําลังสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
(หัวหน้าฝ่าย)

สํานักงานผู้อํานวยการ
(เลขานุการ)

ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
(หัวหน้าฝ่าย)

1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงาน (6 อัตรา)
2. นักวิชาการช่างศิลป์ พนักงาน (1 อัตรา)

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4 อัตรา)
y ข้าราชการ ชํานาญการ (1 อัตรา)
y พนักงาน (3 อัตรา)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงาน (1 อัตรา)
3. นักวิชาการพัสดุ พนักงาน (1 อัตรา)

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและ
บริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์)
(หัวหน้าฝ่าย)
ประสานมิตร
1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (4 อัตรา)
y ข้าราชการ ปฏิบัติการ (1 อัตรา)
y พนักงาน (3 อัตรา)
2 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา พนักงาน (2 อัตรา)

- ยังไม่มีอัตรารองรับ

ศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(หัวหน้าศูนย์)
1. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้าราชการ ปฏิบัติงาน (1 อัตรา)
2. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลูกจ้างประจํา (1 อัตรา)
3. ผู้ช่วยช่างทั่วไป ลูกจ้างประจํา (1 อัตรา)

องครักษ์
1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงาน (2 อัตรา)

6. จํานวนบุคลากรปัจจุบัน
• สรุปสัดส่วนบุคลากร
1.
2.
3.
4.

ประเภทการจ้าง
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ลูกจ้างประจํา
รวม

จํานวน (คน)
3
12
7
2
24

ร้อยละ
12.50
50.00
29.17
8.34
100
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• บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (จําแนกตามชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และประเภทการจ้าง)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง
ประเภทการจ้าง
สํานักงานผูอ้ ํานวยการ (จํานวน 6 อัตรา)
นางอภิรดี สุขีเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ข้าราชการ
(ชํานาญการ)
นางสาวสายรุง้ ลิวัลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นางสาวกัญญ์พชิ ญา ตั้งสกุลเดิม
นักวิชาการพัสดุ
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นางสาวอรัญญา เข็มทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ (จํานวน 7 อัตรา)
นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นายชณรรษ หาญอาษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นายชัยพร สุวรรณประสพ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นายสุเมธ กลิ่นหอม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นายสัญญา จงจิตร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นางมานิตา ภัยวิมุติ
นักวิชาการช่างศิลป์
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นายธนิสร ศิริรธัญญู
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์)
(จํานวน 8 อัตรา)
นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
นายเมธี คชาไพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ข้าราชการ
นายไพรัตน์ ดีเทียนอินทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นายณัฐนัย ศรีโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
นางจุไรรัตน์ ดีเทียนอินทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นายพนิตย์ ทองดี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ว่าที่รอ้ ยตรีภูวดล ขําปาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)
นายเด่นชัย ทองรัสมี
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ศูนย์การพิมพ์ มศว (จํานวน 3 อัตรา)
ข้าราชการ
นายชัยณรงค์ เอี่ยมละออ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติงาน)
นายกริช มะกล่ําเทศ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ลูกจ้างประจํา
นายชูศักดิ์ สุขสําราญ
ผู้ช่วยช่างทัว่ ไป
ลูกจ้างประจํา
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7. สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประสานมิตร มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จํานวน 8 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นห้องสํานักงาน
ห้องประชุม ห้องเรียนที่ต้องควบคุมดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ดังนี้
ประเภทห้อง
สถานที่ตั้ง
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. ห้องปฏิบัตกิ าร
- ห้องสตูดิโอ
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้องบันทึกเสียง
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้องตัดต่อวีดิทศั น์
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้องผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้องฝึกอบรม (14-404)
อาคาร 14 ชั้น 4
3. ห้องประชุมและห้องทํางาน
- ห้องสํานักงานผูอ้ ํานวยการ
อาคาร 14 ชั้น 1
- ห้อง 14-203 งานบริการสื่อ
อาคาร 14 ชั้น 2
นอกจากนี้สํานักสื่อฯ ยังมีสถานที่ทําการอยู่ที่อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก
คลอง 16 อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึง่ มีพื้นทีใ่ นความรับผิดชอบ จํานวน 4 ส่วน ซึ่งเป็นห้องเรียนทีต่ ้องควบคุมดูแล
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และห้องสํานักงาน ดังนี้
ประเภทห้อง
สถานที่ตั้ง
1. ห้องเรียน
- ห้อง ศร 201
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
- ห้อง ศร 203
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
- ห้อง ศร 204
อาคารเรียนรวม ชั้น 2
2. ห้องทํางาน
- ห้องบริการสื่อ (องครักษ์)
อาคารเรียนรวม ชั้น 2 (ศร 205)
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8. ข้อมูลการบริหารตามหมวดเงินงบประมาณ
• การบริหารเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ
2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักสื่อฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณและมีการบริหารด้านงบประมาณ ดังนี้
ตาราง : แสดงจํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณที่ได้จัดสรร
การเบิกจ่าย
245,100.00
244,996.68
120,000.00
114,704.00
365,100
359,700.68

เหลือจ่าย
133.32
5,296.00
5,429.32

ตาราง : แสดงจํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้
หมวดรายจ่าย
งบประมาณ
การเบิกจ่าย
กันไว้เบิก
เหลือจ่าย
ที่ได้จัดสรร
เหลื่อมปี
งบบุคลากร
1,029,000.00
777,124.86
251,875.14
งบดําเนินงาน
1,829,082.97 1,837,166.90
(8,083.93)
งบลงทุน
191,257.03
189,849.03
1,408.00
งบเงินอุดหนุน
396,500.00
144,717.00
7,200.00
251,783.00
งบรายจ่ายอื่น
234,160.00
175,199.25
58,960.75
งบกลาง
200,000.00
200,000.00
รวม
3,880,000.00 3,124,057.04
7,200.00 755,942.93
หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 7,200 บาท เป็นงบประมาณทีก่ ันไว้เบิกเหลื่อมปีของโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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• ยอดรายไได้ประจําปีงบปประมาณ พ.ศศ. 2554
ในปีงบปรระมาณ พ.ศ. 2554 สํานักสื่อฯ ได้ให้บริการผลิ
า ตสื่อประะกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ และการให้
แ
บริการ
ก
เช่าอุปกรรณ์ สถานที่ การให้
ก บริการถถ่ายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ บันทึกเสี
ก ยง ทั้งการรสนับสนุนกิจกกรรมหรือโครรงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาาลัยและหน่วยงานอื
ย ่นๆ ทั้งภายในและภาย
ภ
ยนอกมหาวิทยาลั
ย ย เพื่อหารายได้สําหรับพัฒนาหน่วยงาน โดยสํานักสื่อฯ
มีรายได้จากการให้บริการทั้งภายในแลละภายนอกมหหาวิทยาลัย ดังนี
ง ้
ตาราง : แสดงจํานวนรายได้จากการใให้บริการทัง้ ภาายในและภายนนอกมหาวิทยาาลัย
รายได้ (บาท)
ยอดเงินสดด
ยอดดหน่วยงาน
สํานักสือและเทคโนโล
อ่
ลยีการศึกษา
337,666.00
636,750.000
ศูนย์การรพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
น โรฒ
15,709.00
23,257.000
ร
รวม
353,3755.00
660,007.000
รวมยออดรายได้ทั้งสินจํ
น้ านวน 17,0086,497.00 บาท
บ
หน่วยงาน
ว

ยอดตััวเลข
16,0733,115.00
16,0733,115.00

ทั้งนี้ ในนปีงบประมาณ
ณ พ.ศ. 2553 สํสานักสื่อฯ มีรายได้
า ทั้งสิ้น จํานวน
า 14,238,613 บาท ดังนั้น เมื่อเทียบกกับ
ปีงบประมมาณ พ.ศ. 25554 สํานักสื่อฯ มีรายได้เพิ่มขึึ้นจากปีงบประะมาณ พ.ศ. 25553 จํานวน 22,847,884 บาท คิดเป็นร้อยละ
ของรายไดด้ที่เพิ่มขึ้น (เทีทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
2
คือ ร้อยละ 20
18,0000,000

จํานวนนเงิน (บาท)
16,073,115

16,0000,000
14,0000,000

12,192,7222

12,0000,000

งบปประมาณ
พ.ศศ. 2553

10,0000,000
8,0000,000

งบปประมาณ
พ.ศศ. 2554

6,0000,000
4,0000,000
2,0000,000
-

556,579

1,4889,312
353,,375

ยอดเงินสด

660,007

ย
ยอดหน่
วยงาน

ยออดตัวเลข

กราฟ : แสดงการเปรีรียบเทียบรายไได้ปงี บประมาณ
ณ พ.ศ. 2553 กับปีงบประมาาณ พ.ศ. 25544
หมายเหตุ : 1) ยอดหน่วยงาน คือ ค่าบริการทที่เรียกเก็บโดยการรตัดโอนงบประมาาณระหว่างหน่วยงงานภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้งบประมมาณเงินรายได้ของ
หน่วยงาน ซึ่งไม่สามารถจ่ายเเป็นเงินสดได้
2) ยอดตัวเลข คือ ค่าบริการที่สํานักสื่อฯ ให้บริการแก่หน่วยงานนกลางของมหาวิทยาลั
ท ย เป็นเพียงการแจ้งยอดค่าบริิการไม่เรียกเก็บจริ
จง
ซึ่งการให้บริการส่วนใหญ่จะเปป็นงานพิธีการ/กิจกรรมสํ
จ
าคัญๆ ขออง มศว ซึ่งไม่มีงบปประมาณกลาง สํานั
า กสื่อฯ ต้องรวบบรวมข้อมูลและแจ้จ้งยอดตัวเลขไปที่รอง
ร
อธิการบดีฝายบริ
่ หาร เพื่อเป็นข้
น อมูลประกอบกการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปี
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9. ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
• โครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1. ผู้อํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
3. หัวหน้างานบริการสื่อ
กรรมการ
4. หัวหน้างานบันทึกเสียง
กรรมการ
5. หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์
กรรมการ
6. หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรรมการ
7. หัวหน้าศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
8. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนการดําเนินงานด้านบริหารระบบคุณภาพของสํานักสื่อฯ
2. กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ของสถาบันอุดมศึกษา และการบริหารความเสี่ยง (ควบคุมภายใน) ของสํานักสื่อฯ
3. บริหารงานคุณภาพของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี สุขีเกตุ
กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ
กรรมการ
4. นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
กรรมการ
5. นางสาวกัญญ์พิชญา ตั้งสกุลเดิม
กรรมการ
6. นางสาวอรัญญา เข็มทอง
กรรมการ
7. นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. วางแผนการดําเนินงาน กําหนดขอบเขต เป้าหมาย และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสื่อฯ
2. ดําเนินการตามแผน นโยบาย และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสื่อฯ
3. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเสนอคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักสื่อฯ
4. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ สรุป และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
5. รองรับการตรวจประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยตามระยะเวลา ที่กําหนด
7. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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10. สรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2
ภารกิจหลัก

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2554
ตรวจประเมินภายใน
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ปีการศึกษา 2553
ตรวจประเมิน
จุดที่ควรพัฒนา
1.1 จัดทํารายงานประจําปีของสํานักสื่อฯ
1. ควรประชาสัมพันธ์ผลงานของ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการ
สํานักสื่อฯ ให้ประชาคมภายใน
ดําเนินงานของสํานักสื่อฯ รวมถึงได้มีการ
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
รายงานประจําปีเผยแพร่สสู่ าธารณะทุกปี
ได้ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 1.2 ปรับปรุงเว็บไซต์สํานักสื่อฯ ให้มีข้อมูล
ด้วยวิธกี าร สื่อ และช่องทางที่
ที่เป็นปัจจุบนั และครอบคลุมทุกพันธกิจ
หลากหลาย
ของสํานักสือ่ ฯ
1.3 ได้จดั โครงการงานวันสถาปนาสํานักสื่อฯ
เพื่อบูรณาการงานด้านการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงนําผลงานของสํานัก
สื่อฯ เผยแพร่ในงาน
1.4 ได้นําประเด็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของสํานักสือ่ ฯ เป็นกิจกรรมควบคุม
ภายใน และจัดทําแผนการควบคุมภายใน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประเด็นความเสี่ยง “การให้บริการของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษายังไม่
เป็นที่รู้จักหรือแพร่หลาย” ซึ่งได้กาํ หนด
กิจกรรมควบคุม และผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ และติดตามผลการดําเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
1. กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่
1.1 กําหนดให้จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินการและประเมินผลแล้ว
ดําเนินงานโครงการ และสํารวจความ
น่าจะได้จัดหมวดหมู่ ตามพันธกิจ
พึงพอใจรายงานต่อที่ประชุมคณะ
/กลุม่ งาน และประมวลผลใน
กรรมการบริหารสํานักสือ่ ฯ อย่าง
ภาพรวมของพันธกิจ/กลุม่ งาน
สม่าํ เสมอ รวมถึงนําผลการประเมินความ
พึงพอใจไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง
การให้บริการจําแนกตามพันธกิจ/กลุ่ม
งานและในภาพรวม

หลักฐานอ้างอิง
1.1 เว็บไซต์สํานักสื่อฯ
(http://www.swu.ac.th/cemt)
1.2 แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
1.3 โครงการวันสถาปนา
สํานักสื่อฯ

1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ
- ครั้งที่ 7/2554 วาระ 4.3
หน้าที่ 13-16
- ครั้งที่ 8/2554 วาระ 4.5
หน้าที่ 11
- ครั้งที่ 9/2554 วาระ 3.1
หน้าที่ 7-8
- ครั้งที่ 2/2555 วาระ 3.4
หน้าที่ 11
- ครั้งที่ 5/25555 วาระ 3.1
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องค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 3
การทํานุบาํ รุง
ศิลปะ
และวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 4
การบริหารและ
การจัดการ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2554
ตรวจประเมินภายใน
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ปีการศึกษา 2553
ตรวจประเมิน
ข้อเสนอแนะ
1.1 สํานักสื่อฯ ยังไม่สามารถดําเนินการสร้าง
1. หากได้มีการกําหนดและ/
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นของ
หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
สํานักสื่อฯ ได้ แต่ได้มีการบูรณาการด้าน
วัฒนธรรมเป็นของสํานักสื่อฯ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
เองจะดียิ่งขึ้น
ภารกิจด้านต่างๆ ของสํานักสือ่ ฯ เพิม่ มาก
ขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้มี
การปรับแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีการ
บูรณาการกับภารกิจหลัก การสร้าง
เครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การทํา KM ยังไม่สนองตอบ
1.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบด้านการจัดการ
ความต้องการของสํานักสื่อฯ
ความรู้ (KM) และจัดระบบการจัดการ
ได้อย่างครบถ้วน ควรปรับปรุง
ความรู้ของสํานักสือ่ ฯ ให้มีความสมบูรณ์
เกี่ยวกับกระบวนการ KM ให้มี
ครบถ้วน โดยได้มกี ารสํารวจความ
ความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยให้
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากร และจัด
ผู้เกี่ยวข้องทําความเข้าใจให้
กิจกรรม KM ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
ตรงกัน และควรระบุความรู้ที่
สํานักสื่อฯ มีการสรุปความรู้ที่ได้จากการ
ต้องการจัดการจากพันธกิจ
ทํา KM ไปจัดทําเป็นแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
(Mission) สมรรถนะหลัก
ปฏิบัติงานที่ให้ร่วมกันได้ทั่วทัง้ องค์กร
(Core- Competency) และ
การประเมินความต้องการ
จําเป็น (Need Assessment)
ของผู้ต้องการใช้ความรู้
2. ขาดระบบการติดตาม
2.1 กําหนดให้บคุ ลากรที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วม
ประเมินผลและการนําผลการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จัดทํารายงาน
ประเมินประสิทธิภาพด้านการ
เสนอต่อผู้บริหารและรายงานต่อทีป่ ระชุม
ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ เพือ่
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม
สัมมนา/ศึกษาดูงานทุกครั้ง
2.2 กําหนดให้มีการประเมินผลผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่
สํานักสื่อฯ จัดขึ้น และมีการติดตามผลการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ

หลักฐานอ้างอิง
1.1 แผนยุทธศาสตร์สาํ นักสือ่ ฯ

1.1 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักสื่อฯ
1.2 ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม KM

2.1 แบบรายงานการเข้าอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ (ครัง้ ที่ 9/2554
วาระ 3.6 หน้าที่ 12-15)
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องค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 4
การบริหารและ
การจัดการ
(ต่อ)

องค์ประกอบที่ 5
การเงินและ
งบประมาณ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2554
ตรวจประเมินภายใน
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ปีการศึกษา 2553
ตรวจประเมิน
จุดที่ควรพัฒนา
3. การระบุประเด็นความเสี่ยง 3.1 ได้ปรับปรุงการดําเนินการควบคุมภายใน
ยังค่อนข้างกระจายใน
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ประเด็นย่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่
สํานักสื่อฯ ได้จดั ทําแผนบริหารความ
เป็นประเด็นปัญหาในการ
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยได้
ปฏิบัติ ซึ่งไม่จาํ เป็นต้องจัด
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เชื่อมโยง
แผนลดความเสี่ยง สํานักสื่อฯ
และส่งผลต่อพันธกิจหลักของสํานักสื่อฯ
ควรให้ความสําคัญของ
ที่สําคัญ และจัดกิจกรรมควบคุมภายใน
ประเด็นความเสี่ยงที่เชื่อมโยง
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ หน่วย
และส่งผลต่อพันธกิจหลักของ
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจติดตามผล
สํานักสื่อฯ ทีส่ ําคัญคือความ
การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
เสี่ยงด้านรายได้ของสํานักฯ
2554 และให้ข้อเสนอแนะในกาปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสํานักสือ่ ฯ
และความเสี่ยงด้านการวิจัย
ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4. ขาดการประเมินผลและการ 4.1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
นําผลประเมินผล 5ส ไป
กิจกรรม 5ส และคณะกรรมการตรวจ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
ประเมินกิจกรรม 5ส โดยมีการ
กิจกรรม 5ส
ดําเนินการกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกิจกรรม 5ส รวมถึงมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานและนําผลการ
ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ไปปรับปรุง
การดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสํานักสื่อฯ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สํานักสื่อฯ ยังไม่มีการ
สํานักสื่อฯ ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก
ดําเนินงานแผนกลยุทธ์ทาง สํานักสื่อฯ ไม่ได้มรี ะเบียบการจ่ายเงินที่รองรับ
การเงินอย่างชัดเจนเต็ม
การหารายได้ของตนเองเช่นเดียวกับหน่วยงาน
รูปแบบทีต่ ้องการเชื่อมโยง
ที่หารายได้ เช่น ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์
ยุทธศาสตร์ของสํานักสื่อฯ
ผิวหนัง ศูนย์กฬี า ฯลฯ โดยมีเพียงประกาศ
และของมหาวิทยาลัย
อัตราค่าบริการเท่านั้น และมหาวิทยาลัยยังไม่
2. สํานักสื่อฯ ต้องมีการพัฒนา มีนโยบายชัดเจนเรื่องการเก็บรายได้ของสํานัก
กลยุทธ์ทางการเงินตาม
สื่อฯ รวมถึงการดําเนินงานของสํานักสื่อฯ
ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
ขั้นตอนให้ชัดเจน
การสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

หลักฐานอ้างอิง

3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงสํานักสือ่ ฯ (ครั้งที่
1/2555 และครั้งที่ 2/2555)
3.2 แผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

4.1 คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจกรรม 5ส
4.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจกรรม 5ส

-

ไม่มี
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องค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5
การเงินและ
งบประมาณ
(ต่อ)

องค์ประกอบที่ 7
การวิจัยสถาบัน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2554
ตรวจประเมินภายใน
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
หลักฐานอ้างอิง
ปีการศึกษา 2553
ตรวจประเมิน
ข้อเสนอแนะ
1. สํานักสื่อฯ ควรพัฒนาด้าน
1.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีให้ทันสมัยและ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักสื่อฯ ยังไม่
สํานักสื่อฯ วาระแจ้งเพื่อ
เพียงพอต่อความต้องการของ
สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณ
ทราบ (ครั้งที่ 4-9/2554
ชุมชน มศว และมีการใช้
ทีไ่ ด้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
และครั้งที่ 1-5/2555)
งบประมาณอย่างมี
ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณได้มกี ารติดตาม
ประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ อย่างสม่ําเสมอทุกครั้งการประชุม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริม อบรม ให้
1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักสื่อฯ ได้
1.1 ประกาศทุนอุดหนุนการ
บุคลากรให้มีความสามารถ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการดําเนิน
วิจัย ปีงบประมาณ
ด้านการวิจัยมากขึน้ และอาจ
โครงการวิจัยในลักษณะงานวิจัยแบบ
พ.ศ. 2555
เป็นในลักษณะงานวิจัยแบบ
Routine to Research จํานวน 1 ทุน
Routine to Research ที่จะ
ได้แก่ โครงการวิจยั เรื่อง การพัฒนาระบบ
มาใช้ในงานประจําได้
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้น
ฐานข้อมูลภาพถ่ายของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ส่วนที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการประเมินตนเอง

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554
การประเมินคุณภาพตนเองตามองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินสําหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยในปีการศึกษา 2554 สํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
ผลดําเนินการ
มศว 1.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
P
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรือ
P
งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
สถาบัน**
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มศว 6.1.1 การทํานุบํารุงศิลปะและ
P
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สกอ 7.1
ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
P
ประจําหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน
สมศ.๑๓
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
O
ของผู้บริหารหน่วยงาน
มศว 7.2.1

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
ข้อ

ข้อ

8 ข้อ

8 ข้อ

3
คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้

2 ข้อ

4 ข้อ

3

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
ข้อ

ข้อ

5 ข้อ

4 ข้อ

7 ข้อ

3

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 7 ตัวบ่งชี้
3
7 ข้อ

คะแนน

คะแนน
ประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

5.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.86
5.00

-

การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบัน
เรียนรู้
ระบบบริหารความเสี่ยง

P

ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

3

5.00

P

ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

3

5.00

มศว 7.5.1

ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

P

ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

3

5.00

มศว 7.6.1

ระบบและกลไกการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ

P

ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

3

5.00

มศว 7.6.2

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

O

ร้อยละ

ร้อยละ
80.00

ร้อยละ
81.21

3

4.00

O

ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

3

5.00

สกอ 7.4

มศว 7.7.1

11,768

14,490
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หมาย
เหตุ

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่งชี้

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มศว 8.1.1 การบริหารการเงินและ
P
งบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มศว 9.1.1 การดําเนินงานการประกัน
P
คุณภาพการศึกษาภายใน

หน่วย
นับ

ข้อ

ข้อ

เป้า
หมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน
(คะแนนเต็ม 5)

4 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
3
5 ข้อ

5.00
5.00

6 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบ่งชี้
3
7 ข้อ

5.00
5.00

คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 12 ตัวบ่งชี้

4.83

หมายเหตุ : สํานักสื่อฯ รับการประเมิน 13 ตัวบ่งชี้ แต่ตัวบ่งชี้ สมศ.13 มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กรอกข้อมูลผลการ
ดําเนินงาน ในตัวบ่งชี้ดงั กล่าวเอง ดังนั้น รายงานการประเมินตนเองของสํานักสื่อฯ จึงเป็นผลคะแนนของตัวบ่งชี้
12 ตัวบ่งชี้ (ไม่รวมคะแนนของตัวบ่งชี้ สมศ.13)
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หมาย
เหตุ

องค์ประกอบที่ 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

Self Assessment Report 2011
Center For Educational Media and Technology

26

ตัวบ่งชี้ มศว 1.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 1 การจัดทําแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยและ/หรือ
พระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้น
(เอกลักษณ์)ของหน่วยงาน
และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีกระบวนการกําหนดและทบทวน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์ (1.1.1-1-1)
ของสํานักสื่อฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี (1.1.1-1-2)
โดยในปีการศึกษา 2554 สํานักสื่อฯ ได้จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และแต่งตั้งให้
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเป็นคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสํานักสื่อฯ (1.1.1-1-3)
มีการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส
และภัยคุกคาม) (1.1.1-1-1) มีการประเมิน
จัดลําดับวัฒนธรรมองค์กร ทบทวนวิสัยทัศน์
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักสื่อฯ ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน (1.1.1-1-2) โดยได้นํา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
(1.1.1-1-4) ไปประกอบการพิจารณาทบทวน
รวมถึงเพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย ในการ
สัมมนาฯ จึงได้ดําเนินการประชาพิจารณ์แผน
ยุทธศาสตร์ ร่วมกันทั้งผู้บริหาร และบุคลากร
(1.1.1-1-5) แล้วเสนอคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลักฐาน
1.1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
15 ปี ของสํานักสื่อฯ
1.1.1-1-2 บทสรุปผู้บริหาร
โครงการสัมมนา 2555
1.1.1-1-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการดําเนินโครงการ
สัมมนาฯ
1.1.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (ครั้งที่ 8/2554)
1.1.1-1-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ (ครั้งที่ 2/2555)
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับหน่วยงานไปสู่
ทุกส่วนงานภายใน

5

5

3

4

มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบตาม
พันกิจของหน่วยงาน

มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจําปี
และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติการประจําปี

ผลการดําเนินงาน
ผู้บริหารสํานักสื่อฯ มีการชี้แจง ทําความเข้าใจกับ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการสัมมนา
ประจําปีอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งผู้อํานวยการสํานัก
สื่อฯ มีการบรรยายให้ความรู้ถึงแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักสื่อฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทาง
การบริหารจัดการและการพัฒนางานในอนาคต
ของสํานักสื่อฯ ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
ตามแผน (1.1.1-2-1) และมีการประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ แผน
กลยุทธ์ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่
กําหนดให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ รวมถึงมี
การมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละแผน
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน (1.1.1-2-2)
สํานักสื่อฯ มีการทบทวน/ปรับแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1.1-3-1) เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับการสภาวการณ์ปัจจุบัน
โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (1.1.1-3-2)
เพื่อแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของสํานักสื่อฯ
มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map)
(1.1.1-3-3) และวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์สํานักสื่อฯ ยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2552 – 2561)
(1.1.1-3-4) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน
กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปีและช่วยในการ
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี
ครบตามพันธกิจของสํานักสื่อฯ
สํานักสื่อฯ มีการจัดทําตัวชี้วัด (KPI) และค่า
เป้าหมาย (Target) ของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
(1.1.1-4-1) และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1.1-4-2)
รวมถึงมีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกคนเข้าร่วมการจัดทําแผน โดยได้จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนอย่าง
ต่อเนื่อง (1.1.1-4-3) และเพื่อให้เกิดการยอมรับ
ของทุกฝ่าย ได้มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์แก่บุคลากรทุกระดับ (1.1.1-4-4)

หลักฐาน
1.1.1-2-1 รายงานโครงการ
สัมมนา ปี 2555
1.1.1-2-2 รายงานการประชุม
วาระพิเศษ 8 ก.ย. 2554

1.1.1-3-1 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2554
1.1.1-3-2 รายงานโครงการ
สัมมนาประจําปี 2555
1.1.1-3-3 แผนที่กลยุทธ์
(Strategic map)
1.1.1-3-4 ผังแสดงความ
สอดคล้องเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์

1.1.1-4-1 แผนยุทธศาสตร์
15 ปี ของสํานักสื่อฯ
1.1.1-4-2 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2554
1.1.1-4-3 รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2555
1.1.1-4-4 รายงานการประชุม
วาระพิเศษ 8 ก.ย. 2554
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี
ครบทุกพันธกิจของ
หน่วยงาน

5

5

6

7

มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ขอ
แผนปฏิบัติการประจําปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา

มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ป ร ะ จํ า ห น่ ว ย ง า น เ พื่ อ
พิจารณา

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 (1.1.1-5-1)
ครบทุ ก พั น ธกิ จ ของสํ า นั ก สื่ อ ฯ (6 ยุ ท ธศาสตร์
จํานวน 30 ตัวชี้วัด) โดยมีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการตามแผน (1.1.1-5-2) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ (1.1.1-5-3) และ
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ (1.1.1-5-4) เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ

หลักฐาน
1.1.1-5-1 แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
1.1.1-5-2 รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
1.1.1-5-3 รายงานการประชุม
สํานักสื่อฯ (วาระพิเศษ วันที่
8 ก.ย. 2554)

1.1.1-5-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (ครั้งที่ 8/2554)
1.1.1-6-1 รายงานการประชุม
สํานักสื่อฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะ
คณะกรรมการบริหารสํานัก
กรรมการบริหารสํานักสื่อฯ (1.1.1-6-1) และ
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ (1.1.1-6-2) เพื่อ สื่อฯ (ครั้งที่ 7/2554,
ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบและประเมินผล 9/2554, 2/2555)
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
1.1.1-6-2 รายงานการประชุม
ประจําปีอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นสุดปีงบ
คณะกรรมการประจําสํานัก
ประมาณ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ สื่อฯ (ครั้งที่ 8/2554)
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1.1-6-3) เสนอ
1.1.1-6-3 รายงานผลการ
ต่อผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ (1.1.1-6-4) และ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ (1.1.1-6-2)
ประจําปีงบประมาณ 2554
1.1.1-6-4 รายงานการประชุม
สํานักสื่อฯ (วาระพิเศษ)
สํานักสื่อฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม 1.1.1-7-1 รายงานผลการ
แผน โดยมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตาม ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้กับค่าเป้าหมาย และจัดทํารายงานผลการ ประจําปีงบประมาณ 2554
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1.1-7-1) 1.1.1-7-2 รายงานการประชุม
เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ (1.1.1-7-2) ใน สํานักสื่อฯ (วาระพิเศษ)
การประชุมสํานักสื่อฯ และเสนอคณะกรรมการ
ประจําสํานักสื่อฯ (1.1.1-7-3) พิจารณาผลการ 1.1.1-7-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
สื่อฯ
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 8 มีการนําผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
8 ข้อ

8 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ ได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอของ
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ (1.1.1-8-1) ไป
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสํานักสื่อฯ โดยได้
นําไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผน
ยุทธศาสตร์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ทิศทางการพัฒนาสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต เมื่อ
วันที่ 2-5 เมษายน 2555 (1.1.1-8-2) และนําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่
ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (1.1.1-8-3)

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
1.1.1-8-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (ครั้งที่ 8/2554)
1.1.1-8-2 รายงานผล
โครงการสัมมนา ปี 2555
1.1.1-8-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (ครั้งที่ 2/2555)

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การวิจัย
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ตัวบ่งชี้ มศว 4.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาสถาบัน
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การพั ฒ นากระบวนการในการ
ทํ า งานหรื อ แนวทางที่ ดี ใ นการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีระบบบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานที่
สอดคล้องกับภารกิจของสํานักสื่อฯ ดังนี้
1. มีการจัดทําแผนงานวิจัยในแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษา (4.1.1-1-1)
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนสําหรับ
จัดทําโครงการวิจัยที่มุ่งปรับปรุงและพัฒนา
สํานักสื่อฯ ในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพแก่ บุ ค ลากรของสํ า นั ก สื่ อ ฯ
(4.1.1-1-2)
3. มีการมอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้า น
การวิจัยของสํานักสื่อฯ (4.1.1-1-1) รวมถึงมี
ผู้ประสานงานวิจัยของสํานักสื่อฯ ทําหน้าที่
รับผิดชอบในการดําเนินการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของสํานักสื่อฯ รวมถึงเข้า
ร่ว มการสัม มนา ฝึก อบรมที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อ
นํามาพัฒนาและสร้างระบบบริหารงานวิจัย
ของสํ า นั ก สื่ อ ฯ โดยใช้ ร ะเบี ย บบริ ห าร
งานวิจัยของ มศว (4.1.1-1-3)
4. มีระบบการบริหารงานวิจัย โดยดําเนิน
การตามระเบีย บการบริหารงานวิ จั ย มศว
(4.1.1-1-4) มี ก ารพิ จ ารณาให้ ทุ น วิ จั ย
ประกาศเปิดรับ ข้อ เสนอเงิน สนับ สนุ น วิจั ย
(4.1.1-1-5) และเสนอคณะกรรมการประจํา

หลักฐาน
4.1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
สํานักสื่อฯ (เฉพาะแผนวิจัย)
4.1.1-1-2 เอกสาร
งบประมาณเงินรายได้
สนับสนุนการวิจยั
4.1.1-1-3 คําสั่งแต่งตั้ง
ผู้ประสานงานวิจยั
4.1.1-1-4 ระเบียบการบริหาร
งานวิจัย มศว
4.1.1-1-5 ประกาศ/หนังสือที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานวิจัย (ประกาศให้ทุน/
หนังสือส่งข้อเสนอ/หนังสือส่ง
รายงานความ ก้าวหน้า/
หนังสือกันเงินวิจัย)
4.1.1-1-6 สรุปมติย่อคณะ
กรรมการประจําสํานักสื่อฯ
4.1.1-1-7 ฐานข้อมูล
โครงการวิจัยจากเงินรายได้
ปี 2552-2554
4.1.1-1-8 หนังสือติดตามการ
ดําเนินงานวิจัยและเอกสาร
ฐานข้อมูลโครงการวิจัยสํานัก
สื่อฯ
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กก ตน ข้อ

5

5

2

3

เกณฑ์การประเมิน

มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรแหล่ ง
ค้ น คว้ า ต่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน

มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่ า งน้ อ ย 1 โครงการต่ อ ปี ที่
ประเมิน

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ พิจารณาความเหมาะสมการให้
ทุ น วิ จั ย (4.1.1-1-6) รวมถึ ง มี ก ารจั ด ทํ า
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย (4.1.1-1-7) และมี
การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานวิ จั ย โดยทํ า
หนั ง สื อ แจ้ ง ผู้ วิ จั ย เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
(4.1.1-1-8) และติดตามการดําเนินงานวิจัย
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(4.1.1.-1-9) และคณะกรรมการประจํ า
สํานักสื่อฯ (4.1.1-1-10)
5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย
และพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานวิจัย โดย
ได้ส่งให้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างสม่ําเสมอ
(4.1.1-1-11)
สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรแหล่ ง
ค้นคว้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสํานักสื่อฯ ดังนี้
1. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํา
วิจัยแก่บุคลากรทุกระดับ โดยตั้งงบประมาณ
เงินรายได้ ร้อยละ 5 จากงบประมาณทั้งหมด
(4.1.1-2-1)
2. มี ผู้ ป ระสานงานวิ จั ย ของสํ า นั ก สื่ อ ฯ
เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และดํ า เนิ น การประสานงาน
ด้ า นการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ของสํ า นั ก สื่ อ ฯ
แนะนํา แหล่งค้นคว้า เพื่อสนับสนุนการทํา
วิจัยแก่บุคลากร (4.1.1-2-2)
3. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (4.1.1-2-3)
4. มีการเผยแพร่ระเบียบการบริหารงานวิจัย
บนเว็บไซต์ของสํานักสื่อฯ (4.1.1-2-4)
สํานักสื่อฯ มีผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปี
การศึกษา 2554 จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพ
ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (4.1.1-3-1, 4.1.1-3-2)

หลักฐาน
4.1.1-1-9 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ
4.1.1-1-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ
4.1.1-1-11 สรุปสถิติการ
อบรมของผู้ประสานงานวิจัย
สํานักสื่อฯ

4.1.1-2-1 เอกสาร
งบประมาณเงินรายได้
สนับสนุนการวิจยั
4.1.1-2-2 คําสั่งแต่งตั้ง
ผู้ประสานงานวิจยั
4.1.1-2-3 หนังสือ/เอกสาร
การแจ้งเวียนข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการอบรมวิจัยและ
แหล่งทุนวิจัย
4.1.1-2-4 ระเบียบการ
บริหารงานวิจัย มศว
(http://cemt.swu.ac.th)

4.1.1-3-1 หนังสือส่งผลงาน
วิจัยไปยังสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย
4.1.1-3-2 บทคัดย่อ และ
บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัย
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 4 มี ก ารนํ า ผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้ า งสรรค์ ข องหน่ ว ยงานไปใช้
ประโยชน์ ภ ายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีหลักฐานการ
ใช้ประโยชน์จริง

5

6

หลักฐาน
4.1.1-4-1 หนังสือแจ้ง
ผลการวิจัยและให้นําไป
ปรับปรุงระบบ
4.1.1-4-2 หนังสือตอบกลับ
การนําผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์

มี ก ารติ ด ตามและตรวจสอบ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ข อ ง ก า ร นํ า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้า งสรรค์
ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ก า ร
เปรียบเทียบความแตกต่างก่อน
ทําและหลังทํา
มี ก ารนํ า ผลประเมิ น มาพั ฒ นา
เพื่ อ ต่ อ ยอดงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์หรือหน่วยงานมีการ
สร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
2 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ ได้นําผลงานวิจัย เรื่อง การ
ประเมินคุณภาพระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์
ของสํานักสื่อฯ (4.1.1-4-1) โดยมอบหมาย
ให้หัวหน้างานบริการสื่อนําไปมอบหมายผู้
ปฏิบัติปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การวิจัย (4.1.1-4-2)

4 ข้อ
(ข้อ 1 - 4)

คะแนนประเมินตนเอง
4 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ มศว 6.1.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 1 มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดย
1. มีการกําหนดแผนงานอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 1
"พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย" รวมถึงมี
การมอบหมายให้ ร องผู้ อํ า นวยการฝ่ า ย
วิ ช าการและวิ จั ย เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ใน
แผนงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
(6.1.1-1-1) ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามผลการ
ดํา เนิน งานและประเมิน ผลการดํา เนิน งาน
อย่างเป็นรูปธรรม (6.1.1-1-2)
2. จัดสรรงบประมาณไว้สําหรับการจัด
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(6.1.1-1-3) โดยในปีการศึกษา 2554 มี
จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีพุทธศักราช 2554
(6.1.1-1-4) และโครงการงานวันสถาปนา
สํานักสื่อฯ ครบรอบ 17 ปี (6.1.1-1-5) มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน
โครงการ (6.1.1-1-6)

หลักฐาน
6.1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
สํานักสื่อฯ (ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงานที่ 7)
6.1.1-1-2 รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน 2554
6.1.1-1-3 เอกสาร
งบประมาณเงินรายได้
ประจําปี 2555
6.1.1-1-4 โครงการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีการถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
พุทธศักราช 2554
6.1.1-1-5 โครงการวัน
สถาปนาสํานักสือ่ ฯ ปี 2554
6.1.1-1-6 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการกฐิน
และงานวันสถาปนา
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กก ตน ข้อ

5

2

เกณฑ์การประเมิน

มีการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจด้าน
ต่างๆ

ผลการดําเนินงาน
3. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรัก
และหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีไทยอัน
ดีงามและอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส (6.1.1-1-7, 6.1.1-1-8)
สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ก ารบู ร ณาการงานด้ า นทํ า นุ
บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ ภารกิ จ ด้ า น
ต่างๆ ดังนี้
1. บู ร ณาการกั บ งานด้ า นการผลิ ต สื่ อ การ
เรี ย นรู้ และการให้ บ ริ ก ารด้ า นคลั ง ข้ อ มู ล
วี ดิ ทั ศ น์ (Video On Demand) โดยมี ก าร
ระบุ แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมงานด้ า น
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับงานด้าน
การผลิตสื่อการเรียนรู้และการให้บริการด้าน
คลั ง ข้ อ มู ล วี ดิ ทั ศ น์ (Video On Demand)
ในแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี ของสํ า นั ก สื่ อ ฯ
อย่างชัดเจน (6.1.1-2-1) เนื่องจากสํานักสื่อฯ
ต้องดําเนินการผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่งพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นประจําทุกปี
สํานักสื่อฯ จึงบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ การผลิ ต สื่ อ การ
เรียนรู้ รวมถึงมีการบริการคลังข้อมูลวีดิทัศน์
ผ่ า นระบบวี ดิ ทั ศ น์ ต ามประสงค์ อ ยู่ แ ล้ ว
ดังนั้น จึงได้นําสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตเผยแพร่
บนระบบวี ดิ ทั ศ น์ ต ามประสงค์ เพื่ อ เป็ น
คลั ง ข้ อ มู ล วิ ช าการเป็ น ประโยชน์ ด้ า นการ
เรียนการสอน และเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2554
สํานักสื่อฯ ได้ดําเนินการดังนี้
1.1 จัดโครงการผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง
ชุ ด “กฐิ น พระราช ทานมหา วิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปีพุทธศักราช 2554
(6.1.1-2-2) และได้ส่งวีดิทัศน์และภาพนิ่งไป
ยังสํานักหอสมุดกลาง สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ เพื่อเผยแพร่ (6.1.1-2-3)

หลักฐาน
6.1.1-1-7 ประมวลภาพ
กิจกรรมส่งเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1.1-1-8 หนังสือเชิญชวน
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์
15 ปี (เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงานที่ 9)
6.1.1-2-2 โครงการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีการถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
พุทธศักราช 2554
6.1.1-2-3 หนังสือส่ง
วีดิทัศน์งานกฐินไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ผลการดําเนินงาน
1.2 เผยแพร่วีดิทัศน์ ชุด “กฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปี
พุทธศักราช 2554 ทางเว็บไซต์สํานักสื่อฯ
ซึ่งเป็นการให้บริการด้านคลังข้อมูลวีดิทัศน์
(Video On Demand) ของสํานักสื่อฯ
(6.1.1-2-4)
2. บูรณาการกับงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การให้บริการเชิงรุก การเสริมสร้างขวัญและ
กําลังบุคลากร โดยได้มีการนําข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ปี
การศึกษา 2553 ที่เสนอแนะให้สํานักสื่อฯ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสํานักสือ่ ฯ ให้
ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและบุคคล
ภายนอกได้ทราบเป็นระยะๆ ด้วยวิธีการสื่อ
และช่องทางที่หลากหลาย สํานักสื่อฯ จึงได้
จัดโครงการงานวันสถาปนาสํานักสื่อฯ
ครบรอบ 17 ปี (6.1.1-2-5) มีการทําบุญเลี้ยง
พระเพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลัง เพื่อเป็น
ศิริมงคล และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โดยเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิตจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมงาน และมีการนําสือ่ /ผลงานที่สํานัก
สื่อฯ ผลิตมาแสดงไว้ที่ตู้โชว์ผลงาน และ
จัดทําป้ายไฟบริเวณด้านหน้าทางเข้า มีการ
เปิดวีดิทัศน์แนะนําสํานักสื่อฯ ด้านหน้า
ทางเข้า รวมถึงเปิดห้องปฏิบัติการต่างๆ
อาทิ ห้องตัดต่อวีดิทัศน์ ห้องบันทึกเสียง
และสตูดิโอให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไป
เยี่ยมชม เพื่อสร้างความรู้จัก/ประชาสัมพันธ์
การให้บริการของสํานักสื่อฯ อีกช่องทางหนึ่ง
(6.1.1-2-6) และได้นําภาพวันงานเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์สํานักสื่อฯ (6.1.1-2-7)

หลักฐาน
6.1.1-2-4 ช่องทางการ
เผยแพร่วีดิทัศน์ผา่ นเว็บไซต์
(http://cemt.swu.ac.th)
6.1.1-2-5 โครงการงานวัน
สถาปนาสํานักสือ่ ฯ ครบรอบ
17 ปี
6.1.1-2-6 ประมวลภาพงาน
วันสถาปนาสํานักสื่อฯ
6.1.1-2-7 เว็บไซต์สํานัก
สื่อฯ (ภาพกิจกรรม)
(http://cemt.swu.ac.th)
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5 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน

5

4

มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการ
บูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจ
ด้านต่างๆ ในข้อ 2

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน ดังนี้
1. ได้ส่งวีดิทัศน์และภาพนิ่งพิธีถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทานฯ ไปยังสํานักหอสมุดกลาง
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (หอจดหมายเหตุ)
(6.1.1-3-1) เพื่อเผยแพร่และจัดเก็บไว้เป็น
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (6.1.1-3-2)
2. เผยแพร่วีดิทัศน์และภาพนิ่งพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ทางเว็บไซต์สํานัก
สื่อฯ (6.1.1-3-2)
3. สํานักสื่อฯ นําภาพกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่สํานักสื่อฯ ไป
ให้บริการบันทึกภาพและวีดิทัศน์ขึ้นเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของสํานักสื่อฯ (6.1.1-3-3)
สํานักสื่อฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การดํ า เนิ น งานด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้
1. มีการจัดทําแบบประเมินสื่อวีดิทัศน์และ
ภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ” ประจํ า ปี พุ ท ธศั ก ราช
2554 และส่ ง ไปยั ง หน่ว ยงานที่ เ ผยแพร่สื่ อ
(6.1.1-4-1) แล้วนําผลการประเมินโครงการฯ
และการประเมินสื่อฯ (6.1.1-4-2) จัดทําเป็น
รายงานผลโครงการฯ (6.1.1-4-3) เสนอที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก สื่ อ ฯ
(6.1.1-4-4) เพื่ อ พิ จ ารณาผลความสํ า เร็ จ
การบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมถึง เพื่อพิ จ ารณาจุดที่ควรปรับปรุง และ
พัฒนาสื่อวีดิทัศน์ฯ ในปีต่อไป
2. มีการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งาน
ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ ผ่านทางระบบ
สํ า รวจความคิ ด เห็ น ออนไลน์ (e-Survey)
และนํ า ผลการประเมิ น นํ า เสนอผู้ บ ริ ห าร
เพื่อพิจารณาผลการดําเนินการ (6.1.1-4-5)

หลักฐาน
6.1.1-3-1 หนังสือส่งสื่อ
วีดิทัศน์
6.1.1-3-2 หนังสือตอบรับ
จากหน่วยงาน
6.1.1-3-3 เว็บไซต์สํานักสื่อฯ
(http://cemt.swu.ac.th)

6.1.1-4-1 หนังสือตอบรับ
จากสํานักหอสมุดกลาง
6.1.1-4-2 แบบประเมิน
คุณภาพสื่อวีดิทัศน์
6.1.1-4-3 รายงานผลการจัด
โครงการผลิตวีดิทัศน์และ
ภาพนิ่ง พิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานฯ
6.1.1-4-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ
6.1.1-4-5 รายงานผลการ
ประเมินความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์
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3. กําหนดให้มีการจัดเก็บสถิติการเข้าใช้
งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ ซึ่งเป็น
คลังข้อมูลทางวิชาการและประวัติศาสตร์
การเผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รายงานให้ผู้บริหารทราบ และ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ ทุกครั้งการประชุม เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของ
สํานักสื่อฯ ต่อไป (6.1.1-4-6)
4. มีการประเมินผลโครงการงานวันสถาปนา
สํานักสื่อฯ (6.1.1-4-7) และจัดทํารายงาน
สรุปผลเสนอผู้อํานวยการฯ (6.1.1-4-8)
มีการนําผลการประเมินไป 1. สํานักสื่อฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากคณะ
ปรับปรุงการบูรณาการงาน กรรมการประจําสํานักสื่อฯ (6.1.1-5-1) ใน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
การพิจารณาผลการดําเนินงานโครงการทํานุ
วัฒนธรรมกับภารกิจด้าน บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี 2553
ต่างๆ
ไปปรับปรุงการจัดทําโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี 2554
(6.1.1-5-2)
2. ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2553 (6.1.1-5-3) ไปพิจารณา
กําหนดการดําเนินงานบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยจัดโครงการงานวัน
สถาปนาสํานักสือ่ ฯ ครบรอบ 17 ปี เพื่อ
สร้างการรับรู้และเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจบุคลากร (6.1.1-5-4)
3. สํานักสื่อฯ ได้นําข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ในการ
พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี 2554 (6.1.1-5-5) ไปทบทวน
ปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2555-2559 (6.1.1-5-6) ซึ่งมีการ
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐาน
6.1.1-4-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ
6.1.1-4-7 แบบประเมิน
โครงการวันสถาปนา
6.1.1-4-8 รายงานสรุป
โครงการวันสถาปนา

6.1.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ (ครั้งที่ 2/2554)
6.1.1-5-2 หนังสือปรับปรุง
โครงการกฐิน
6.1.1-5-3 ข้อเสนอแนะของ
กรรมการตรวจประเมิน ปี
การศึกษา 2553
6.1.1-5-4 โครงการงานวัน
สถาปนาสํานักสือ่ ฯ
6.1.1-5-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ (ครั้งที่ 8/2554)
6.1.1-5-6 รายงานโครงการ
สัมมนาสํานักสื่อฯ ปี 2555
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กก ตน ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
4 ข้อ

5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
มีการกําหนดตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมให้มี
สอดคล้องกับภารกิจของสํานักสือ่ ฯ
(6.1.1-5-7) และกําหนดให้จัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โดยให้
ระบุรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน
(6.1.1-5-8)

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
6.1.1-5-7 แผนยุทธศาสตร์
ปี 2555-2559 (เฉพาะ
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม)
6.1.1-5-8 คําขอตั้ง
งบประมาณ 2556

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การบริหารและการจัดการ
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ตัวบ่งชี้ สกอ.7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 1 คณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือ
หน่วยงานกําหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักสื่อฯ มีคณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ ทําหน้าที่บริหารแผนงาน ให้คําปรึกษา
เสนอแนะ ให้ความเห็นชอบกําหนดนโยบาย
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบ ประมาณ
(7.1-1-1) โดยคณะกรรมการประจํา สํานัก
สื่ อ ฯ ได้ รั บ การชี้ แ จงถึ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการบริหารงานสํานัก
สื่ อ ฯ ร ว ม ถึ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ชี้ แ จ ง ถึ ง แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานต่ า งๆ ในการ
ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก สื่ อ ฯ
(7.1-1-2)
2. คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ได้กํากับ
ดู แ ลตามบทบาทหน้ า ที่ โดยมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ได้
พิจารณาให้ข้ อเสนอแนะในการบริห ารงาน
ด้านต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ (7.1-1-3)
3. คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก สื่ อ ฯ ได้
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
(7.1-1-4, 7.1-1-5) และรายงานผลการ
ประเมินต่อสาธารณชน (7.1-1-6)

หลักฐาน
7.1-1-1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ
7.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (วาระพิเศษ 28 ต.ค. 53)
7.1-1-3 สรุปสถิติการจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ
7.1-1-4 รายงานผลการ
ประเมินตนเอง
7.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (วาระพิเศษ 14 มี.ค. 55
, 2/2555)
7.1-1-6 เว็บไซต์สํานักสื่อฯ
(การบริหารสํานักสื่อฯ)
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 2 ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ กํ า หนด
ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็ น ฐานในกา ร
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน
1. ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก
สื่ อ ฯ มี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดนโยบาย
จั ด ทํ า วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แผนยุ ท ธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยได้พิจารณาผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2554 และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการปฏิบัติราชการประจําปีของสํานั ก
สื่อฯ (7.1-2-1)
2. ผู้บริหารสํา นักสื่อฯ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการสร้างระบบและ
กลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
แผนยุทธศาสตร์ไปยังบุคลากรทุกระดับ อาทิ
2.1 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โดยกํ า หนดให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก
ระดับเข้าร่วมการสัมมนาอย่างต่อเนื่องทุกปี
(7.1-2-2) เพื่ อ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติการประจําปี (7.1-2-3) ตลอดจน
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ทบทวนแผน ให้ มี ค วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
(7.1-2-4)
2.2 มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
ถ่า ยทอดแผนยุทธศาสตร์ โดยผู้อํานวยการ
สํานักสื่อฯ มีการบรรยายให้ความรู้ถึงแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องสํ า นั ก สื่ อ ฯ ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ แผนกล
ยุท ธ์ เป้ า หมาย ทิศ ทางการบริ หารจั ด การ
และการพัฒนางานในอนาคตของสํานักสื่อฯ
ปัญ หาอุป สรรคในการดําเนินการตามแผน
(7.1-2-5) ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ
2.3 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (7.1-2-6)
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและนําข้อมูล
การดําเนินไปปรับแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก
สื่อฯ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ (7.1-2-7) เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (7.1-2-8)

หลักฐาน
7.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ
7.1-2-2 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลโครงการสัมมนาฯ
ปี 2553-2555
7.1-2-3 แผนยุทธศาสตร์
สํานักสื่อฯ
7.1-2-4 รายงานโครงการ
สัมมนาประจําปี 2555
7.1-2-5 รายงานการประชุม
ถ่ายทอดแผน
7.1-2-6 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
7.1-2-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ (วาระติดตามแผน)
7.1-2-8 สถิติการจัดประชุม
สํานักสื่อฯ
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน

5

4

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัด สิน ใจแก่ บุ ค ลากรตามความ
เหมาะสม

ผลการดําเนินงาน
1. ผู้บริหารสํานักสื่อฯ กํากับติดตามผลการ
นํ า นโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ล งสู่ ก าร
ปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ และคณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ เป็นประจําทุกเดือน (7.1-3-1)
2. สํานักสื่อฯ มีการประเมินผลการดําเนิน
งานตามภารกิจ/ตามแผนยุทธศาสตร์ โดย
กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนทุกสิ้นปีงบประมาณ (7.1-3-2) และให้
นําผลการดําเนินงานตามแผนเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ (7.1-3-3)
และคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ (7.1-3-4)
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับแผนการดําเนิน
งานในปีถัดไป (7.1-3-5)
1. ผู้บริหารสํานักสื่อฯ จัดระบบการสื่อสาร
2 ทาง ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากร ได้แก่
- แต่งตั้งบุคลากรทุกคนเป็นคณะกรรมการ
บริหารสํานักสื่อฯ (7.1-4-1) เพื่อให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ช่วยผลักดัน
ให้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ข องสํ า นั ก สื่ อ ฯ บรรลุ
เป้าหมายและมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารสํ า นั ก สื่ อ ฯ เป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ น
(7.1-4-2)
- กํ า หนดให้ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น
คณะกรรมการให้ ข้ อ มู ล ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา (7.1-4-3)
- กําหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โดยกํ า หนดให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก
ร ะ ดั บ เ ข้ า ร่ ว ม สั ม ม น า เ พื่ อ ป รั บ แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
ทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง
เสนอแนะแนวทางในการดํ า เนิ น งานของ
สํานักสื่อฯ เป็นประจําทุกปี (7.1-4-4)
- กําหนดให้บุคลากรแจ้งข้อมูลข่าวสารและ
ข้อคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศ (7.1-4-5)
อาทิ e-mail, โทรศัพท์, Face book (7.1-4-6)

หลักฐาน
7.1-3-1 สถิติการประชุม
สํานักสื่อฯ
7.1-3-2 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินตามแผนปฏิบัติการ
7.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ
7.1-3-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ
7.1-3-5 รายงานผลโครงการ
สัมมนาฯ ปี 2555
7.1-4-1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ
7.1-4-2 สถิติการจัดประชุม
ของสํานักสื่อฯ
7.1-4-3 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ข้อมูล
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี
7.1-4-4 รายงานผลโครงการ
สัมมนาฯ ปี 2555
7.1-4-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ (วาระเกี่ยวกับให้
บุคลากรติดต่อผ่าน FB และ
e-mail)
7.1-4-6 เอกสารแสดงการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร/รับข้อคิดเห็น
ผ่าน Face book
ผู้อํานวยการ
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กก ตน ข้อ

5

5

เกณฑ์การประเมิน

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
เต็มตามศักยภาพ

ผลการดําเนินงาน
2. ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ มีการมอบอํานาจ
ในการตัดสิน ใจแก่ร องผู้อํา นวยการ ผู้ช่ว ย
ผู้อํานวยการ เลขานุการ และหัวหน้าฝ่าย ใน
การบริหารจัดการ กํากับดูแลการบริหารงาน
ข อ ง สํ า นั ก สื่ อ ฯ ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร
บริหารงานภายใน (7.1-4-7) และบทบาท
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย การกํ า กั บ ดู แ ล
แผนงานยุ ท ธศาสตร์ (7.1-4-8) รวมถึ ง
หัวหน้างานต่างๆ ภายในสํานักสื่อฯ มีส่วน
ร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ และมี อํ า นาจในการ
บริ ห ารจั ด การ เช่ น มอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้
หัวหน้างานต่างๆ ตัดสินใจดําเนินงานในเรื่อง
การคิ ด ค่ า บริ ก าร (7.1-4-9) ให้ ง านพั ส ดุ
สามารถยืมเงินทดรองจ่ายในวงเงิน 3,000
บาท เพื่ อ บริ ห ารจั ด การในกรณี มี เ รื่ อ ง
เร่งด่วน (7.1-4-10)
1. สํ า นั ก สื่ อ ฯ กํ า หนดให้ มี ก ารรายงานผล
การดํ า เนิ น งานตามกิ จ กรรมต่ า งๆ มี ก าร
ประเมินผล สรุปปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และผู้บริหาร/หัวหน้างานจะให้
ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาแนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญ หาในการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารสํานักสื่อฯ (7.1-5-1)
2. ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ และหัวหน้างาน
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละประสบการณ์ แ ก่
บุ ค ลากร อาทิ กิ จ กรรมพี่ ส อนน้ อ ง หั ว ข้ อ
เทคนิ ค การออกแบบกราฟิก กิจ กรรมการ
จั ด การความรู้ (KM) หั ว ข้ อ เทคนิ ค การ
บั น ทึ ก ภาพนิ่ ง และวี ดิ ทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ทั ล
เพื่ อ เน้ น การเพิ่ ม ทั ก ษะความชํ า นาญแก่
บุคลากร และหัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
มี ก ารสอนงานระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านแก่
บุคลากรฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงมีการ
จัดโครงการสัมมนาประจําปีเป็นประจําทุกปี
แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้
ประสบการณ์ แนวทางในการพั ฒ นา
หน่วยงานแก่บุคลากร (7.1-5-2)

หลักฐาน
7.1-4-7 โครงสร้างการ
บริหารงานภายใน
7.1-4-8 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี
7.1-4-9 ใบขอใช้บริการที่
หัวหน้างานคิดค่าบริการ/
รายงานการประชุม
7.1-4-10 หนังสือพัสดุยืมเงิน
ทดรองจ่าย

7.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ
7.1-5-2 ประมวลภาพการ
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5

7

ผลการดําเนินงาน
1. ผู้บริหารของสํานักสื่อฯ บริหารงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะ
ผู้นําที่มีอยู่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานัก
สื่อฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสําคัญ โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม โปร่ ง ใส และยึ ด
ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก ในการบริ หาร
จัดการและมีการรายงานผลการบริหารงานตาม
หลั กธรรมาภิ บาล (7.1-6-1) เสนอต่ อคณะ
กรรมการประจําสํานักสื่อฯ (7.1-6-2)
2. ผู้บริหารมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ในประเด็นสําคัญๆ ได้แก่ กําหนดให้รายงาน
ทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณทุก
เดื อ น ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานด้ า นประกั น
คุณภาพ ก.พ.ร. การบริหารความเสี่ยง การ
ตรวจสอบภายใน และแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ น
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(7.1-6-3) และการประชุ ม คณะกรรมการ
ประจําสํานักสื่อฯ (7.1-6-4)
มีการประเมินผลการบริหารงาน 1. สํานักสื่อฯ มีการประเมินผลการบริหาร
ของหน่วยงานและผู้บริหารนํา ของผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก
ผลการประเมินไปปรับปรุงการ สื่อฯ โดยมีการจัดทํารายงานการประเมิน
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
ตนเอง (7.1-7-1) รายงานผลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (7.1-7-2)
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ (7.1-7-3)
2. สํานักสื่อฯ มีการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (7.1-7-4)
กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานในปีต่อไป (7.1-7-5) และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานตาม
ภารกิจอย่างเป็นธูปธรรม (7.1-7-6)

หลักฐาน
7.1-6-1 รายงานผลการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
7.1-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (ครั้งที่ 2/2555)
7.1-6-3 สถิติการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ
7.1-6-4 สถิติการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ

7.1-7-1 รายงานผลการ
ประเมินตนเองของคณะ
กรรมการประจําสํานักสื่อฯ
7.1-7-2 รายงานผลการ
บริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
ของผู้บริหาร
7.1-7-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (ครั้งที่ 2/2555)
7.1-7-4 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน 2554
7.1-7-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (ครั้งที่ 8/2554)
7.1-7-6 รายงานโครงการ
สัมมนาประจําปี 2555
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หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้นต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ (หน้า 113)
ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
7 ข้อ

7 ข้อ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
หมายเหตุ : ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับหน่วยงาน ผู้บริหารหมายถึง ผู้อํานวยการ
ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

***** คะแนนประเมินในตัวบ่งชี้ สมศ. 13 มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ใส่คะแนนให้ *****
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ตัวบ่งชี้ มศว 7.2.1 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจหลัก 1 ด้าน

5

2

ผลการดําเนินงาน
1. สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ก า รจั ด การความรู้ ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักสื่อฯ
โดยได้ กํ า หนดแผนงานด้ า นการจั ด การ
ความรู้ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนา
สํานักสื่อฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้”
(7.2.1-1-1)
2. มีการกําหนดประเด็นในการจัดกิจกรรม
จั ด การความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในปี
การศึ ก ษา 2554 (7.2.1-1-2) และจั ด ทํ า
แผนการจัดการความรู้ (7.2.1-1-3) จํานวน
2 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ กิ จกรรม “พี่ สอนน้ อง”
หั วข้ อ เทคนิ ค การออกแบบกราฟิ ก และ
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงาน
หัวข้อ เทคนิคการบันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์
ในระบบดิจิทัล
3. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดการความรู้ของสํานักสื่อฯ (7.2-1-1-2)
และมีคําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักสื่อฯ (7.2.1-1-4)
กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ สํานักสื่อฯ มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะ
จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง พัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ที่กําหนดในข้อ 1 (7.2.1-2-1) โดยได้จัดทํา
กําหนดในข้อ 1
โครงการพัฒนาบุคลากร และกําหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการ
พัฒนาความรู้และทักษะไว้อย่างชัดเจน
(7.2.1-2-2)

หลักฐาน
7.2.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
(เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4)
7.2.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพสํานักสือ่ ฯ (13 ม.ค.
55)
7.2.1-1-3 แผนการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2554
7.2.1-1-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการดําเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรสํานักสื่อฯ

7.2.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพ (13 ม.ค. 55)
7.2.1-2-2 โครงการพัฒนา
บุคลากร (2 หลักสูตร)
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด

5

4

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554 สํานักสื่อฯ มีการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักสื่อฯ
เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
จํานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ เทคนิค
การบันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ในระบบดิจิทัล
ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมการถ่ า ยทอดความรู้ ก าร
ปฏิบัติงาน แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของบุคลากรที่มีประสบการณ์
ด้ า น ก า ร บั น ทึ ก ภ า พ นิ่ ง แ ล ะ วี ดิ ทั ศ น์
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร
ฝ่ า ยผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละฝ่ า ยการสอน
ทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายฯ (7.2.1-3-1)
2. กิจกรรมพี่สอนน้อง หัวข้อ เทคนิคการ
ออกแบบกราฟิก ซึ่งเป็นกิจกรรมการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ
บุคลากรที่มีประสบการณ์บรรยายให้ความรู้
และฝึกทักษะปฏิบัติให้แก่บุคลากร รวมถึงได้
เปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากรหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่ายด้านการ
จัดการความรู้ (7.2.1-3-2)
1. มี ก ารรวบรวมความรู้ ใ นกิ จ กรรมการ
มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 จั ด การความรู้ หั ว ข้ อ เทคนิ ค การบั น ทึ ก
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง ภาพนิ่ ง และวี ดิ ทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ทั ล มา
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละจั ด ทํ า เป็ น บท
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น วีดิทัศน์ เรื่อง การถ่ายทําวีดิทัศน์ด้วยเทคนิค
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
มุมกล้องต่างๆ (7.2.1-4-1) เพื่อจัดทําเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit
วีดิทัศน์แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับใช้เป็นคู่มือใน
knowledge)
การปฏิบัติงานของสํานักสื่อฯ รวมถึงสําหรับ
เผยแพร่ เ ป็น องค์ ค วามรู้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
และผู้สนใจทั่วไป
2. มีการรวบรวมความรู้ที่ดําเนินการตาม
กิจกรรมจัดการความรู้ ไปรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(7.2.1-4-2) และเผยแพร่บนเว็บไซต์สํานัก
สื่อฯ ในหัวข้อการจัดการความรู้ (7.2.1-4-3)

หลักฐาน
7.2.1-3-1 รายงานผลการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
หัวข้อ เทคนิคการบันทึก
ภาพนิ่งและวีดิทัศน์ในระบบ
ดิจิทัล
7.2.1-3-2 รายงานผลการจัด
กิจกรรมพี่สอนน้อง หัวข้อ
เทคนิคการออกแบบกราฟิก

7.2.1-4-1 บทวีดิทัศน์ เรื่อง
การถ่ายทําวีดิทัศน์ด้วยเทคนิค
มุมกล้องต่างๆ
7.2.1-4-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ
7.2.1-4-3 เว็บไซต์สํานักสื่อฯ
(การจัดการความรู้)
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กก ตน ข้อ

5

5

เกณฑ์การประเมิน

มีการนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
3 ข้อ

5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
3. มีการรวบรวมความรู้ที่ดําเนินการตาม
กิจกรรมพี่สอนน้อง จัดทําเป็นเอกสารสรุป
เทคนิคการออกแบบกราฟิก (7.2.1-4-4)
และนําเผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักสื่อฯ
(7.2.1-4-3)
1. มีการนําบทวีดิทัศน์ เรื่อง การถ่ายทํา
วีดิทัศน์ด้วยเทคนิคมุมกล้องต่างๆ จาก
กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ เทคนิค
การบันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ในระบบดิจิทัล
ไปพัฒนาจัดทําเป็นวีดิทัศน์ช่วยสอนการ
ถ่ายทําวีดิทัศน์ด้วยเทคนิคมุมกล้องต่างๆ
(7.2.1-5-1) เพื่อนําไปใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของสํานักสื่อฯ (7.2.1-5-2)
2. มีการนําเอกสารสรุปเทคนิคการออกแบบ
กราฟิก ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักสื่อฯ
และใช้เป็นเอกสารประกอบการปฏิบตั ิงาน
สําหรับบุคลากรในการผลิตสื่อกราฟิกงาน
ต่างๆ (7.2.1-5-3)

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
7.2.1-4-4 เอกสารสรุปเทคนิค
การออกแบบกราฟิก

7.2.1-5-1 ประมวลภาพการ
จัดทําวีดิทัศน์ช่วยสอน
7.2.1-5-2 วีดิทัศน์ช่วยสอน
การถ่ายทําวีดิทัศน์ด้วยเทคนิค
มุมกล้องต่างๆ
7.2.1-5-3 เว็บไซต์สํานักสื่อฯ
(การจัดการความรู้)

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 1 มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
หรือคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบ
พั น ธกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน
ร่ ว มเป็น คณะกรรมการหรื อ
คณะทํางาน

5

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
การควบคุมภายใน (7.4-1-1) โดยมีรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
ประธาน และมีรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผูช้ ่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานทุกคน และบุคลากรที่มี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจหลักด้านต่างๆ
ของสํานักสื่อฯ เป็นกรรมการ โดยทําหน้าที่
กําหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงของสํานักสื่อฯ
2 มีการวิเคราะห์และระบุความ คณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายในของ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
สํานักสื่อฯ ได้ทําการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ที่ส่งผลกระทบ สร้างความเสียหาย ความล้มเหลว
ตามบริบทของหน่วยงาน
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารและ
จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยความเสี่ยง และ
กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละปัจจัยเสี่ยง (7.4-2-1)
โดยจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจํ า ปี ง บ
ประมาณ 2554 (7.4-2-2) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ
2554 สํานักสื่อฯ ได้ดําเนินการควบคุมความเสี่ยง
ตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการบริ ห ารความเสี่ ย ง
(สกอ.) ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร (การเงิน
และงบประมาณ) ด้านกลยุทธ์ ด้านนโยบาย ด้าน
การปฏิบัติงาน และจากเหตุการณ์ภายนอก

หลักฐาน
7.4-1-1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการ
ควบคุมภายใน (คําสั่ง มศว ที่
7/2554 ลงวันที่ 25 ม.ค. 54)

7.4-2-1 หนังสือ/เอกสาร
คณะกรรมการรับผิดชอบการ
ควบคุมภายใน
7.4-2-2 แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
2554
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 3 มี ก ารประเมิ น โอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
5

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายในของ
สํานักสื่อฯ (7.4-3-1) มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง (7.4-3-2) โดยได้มีการระบุกิจกรรม
ความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความรุนแรง

หลักฐาน
7.4-3-1 หนังสือ/เอกสาร
คณะกรรมการรับผิดชอบการ
ควบคุมภายใน

7.4-3-2 แผนบริหารความ
เสี่ยง งบประมาณ 2554
4 มีการจัดทําแผนบริหารความ 1. สํานักสื่อฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 7.4-4-1 แผนบริหารความ
เสี่ ยงที่ มี ร ะดั บ ความเสี่ ยงสู ง (7.4-4-1) โดยคณะกรรมการรับผิดชอบการ
เสี่ยง งบประมาณ 2554
และดําเนินการตามแผน
ควบคุมภายในร่วมกันพิจารณาระบุความเสี่ยง
7.4-4-2 แผนการดําเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุม จัดลําดับความสําคัญของ ปีงบประมาณ 2554
ความเสี่ยง และกําหนดมาตรการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2554 เพื่อป้องกัน/
7.4-4-3 ประกาศ เรื่อง
หลีกเลี่ยง/ลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
กิจกรรมการควบคุมภายใน
ของสํานักสื่อฯ
2. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(7.4-4-2) สําหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยระบุ
ผู้รับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาดําเนินการในแต่
ละกิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอน

5

3. จัดทําประกาศสํานักสื่อฯ เรื่อง กิจกรรมการ
ควบคุมภายในของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา (7.4-4-3) ที่ระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขต
ของการควบคุม ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับดูแลและ
สอบทาน รวมถึงแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน
ด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
5 มีการติดตาม และประเมินผล 1. คณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน 7.4-5-1 หนังสือ/เอกสาร
การดําเนินงานตามแผน และ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม คณะกรรมการควบคุมภายใน
รายงานต่อคณะกรรมการ
แผนบริหารความเสี่ยง (7.4-5-1)
7.4-5-2 รายงานการประชุม
ประจําหน่วยงาน เพื่อ
คณะกรรมการบริหารสํานัก
2. มีการนําเรื่องการควบคุมภายในแจ้งในการ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ
สื่อฯ (วาระแจ้งทําความ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ เพื่อ
1 ครั้ง
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ เข้าใจควบคุมภายใน)
(7.4-5-2) และมีการติดประกาศ เรื่อง กิจกรรม
การควบคุมภายในของสํานักสื่อฯ ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์สํานักสื่อฯ และแจ้งเวียนทาง
e-mail ให้บุคลากรถือปฏิบัติและทราบโดยทั่วกัน
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กก ตน ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
3. มีการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน รอบ
9 เดือน (7.4-5-3) และ 12 เดือน (7.4-5-4) เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ (7.4-5-5)
และคณะกรรมการประจําสํานักสือ่ ฯ (7.4-5-6)

หลักฐาน
7.4-5-3 รายงานการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 รอบ 9 เดือน
7.4-5-4 รายงานการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 รอบ 12 เดือน
7.4-5-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ

5

6 มีการนําผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการประจําหน่วยงาน
ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
5 ข้อ

6 ข้อ

สํานักสื่อฯ มีการนําผลการตรวจติดตามการ
ควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
(7.4-6-1) และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําสํานักสื่อฯ (7.4-6-2) ไปเป็นแนวทางใน
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ
ปีงบประมาณ 2555 ดังนี้
1. มีการนําผลการตรวจติดตามการควบคุม
ภายในของหน่วยตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
กระบวนการ/ขั้นตอนดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงของสํานักสื่อฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ทั้งการจัดทําแบบ ปย.1 และการวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยง (7.4-6-3, 7.4-6-4)
2. มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสํานักสื่อฯ ไปพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
โดยพิจารณากําหนดกิจกรรมควบคุมเฉพาะ
ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญๆ ซึ่งมีผลต่อภารกิจ
หลักของสํานักสื่อฯ (7.4-6-4) และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (7.4-6-5)

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

7.4-5-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ
7.4-6-1 หนังสือรายงานผล
การตรวจติดตามการควบคุม
ภายในของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
7.4-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (ครั้งที่ 6/2554)
7.4-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่
1/2555
7.4-6-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งที่
2/2555
7.4-6-5 แผนบริหารความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ มศว 7.5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
5 1 มีแผนการบริหารและการ สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ก ารจั ด ทํ า แผนการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป็ น รู ป ธรรมภายใต้ ก าร
พัฒนาบุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
1. มี ก ารกํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ไ ด้ กํ า หนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ไว้ชัดเจน (7.5.1-1-1)
2. มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสํานัก
สื่ อ ฯ เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อ
กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และสมรรถนะที่ จํ า เป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแบบ
ประเมินและข้อกําหนดภาระงานของบุคลากร
ทุกตําแหน่ง (7.5.1-1-2)

หลักฐาน
7.5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
สํานักสื่อฯ
7.5.1-1-2 โครงการสัมมนา
สมรรถนะ
7.5.1-1-3 ข้อมูลวิเคราะห์
อัตรากําลัง
7.5.1-1-4 รายงานการสํารวจ
ความต้องการฝึกอบรม
7.5.1-1-5 รายงานโครงการ
สัมมนา ปี 2555

3. มีข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรปัจจุบันและ
มีการวิเคราะห์อัตรากําลัง (7.5.1-1-3)
4. มี ก ารสํ า รวจความต้ อ งการฝึ ก อบรมของ
บุคลากร (7.5.1-1-4)
5. มี ก ารประเมิ น จั ด ลํ า ดั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
(7.5.1-1-5) เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
ด้ า นบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นให้ มี
วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม
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กก ตน ข้อ

5

2

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
6. มี ก ารจั ด ทํ า แผนอั ต รากํ า ลั ง ระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2552-2555) ของสํานักสื่อฯ (7.5.1-1-6)
และมี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ปี 2554 ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก สื่ อ ฯ (7.5.1-1-7)
เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะหรื อ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง แผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี 2555 (7.5.1-1-8)

หลักฐาน
7.5.1-1-6 แผนอัตรากําลัง
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555)
7.5.1-1-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อ
(ครั้งที่ 8/2554)

7.5.1-1-8 บทสรุปผู้บริหาร
โครงการสัมมนา ปี 2555
มีการบริหารและการพัฒนา สํานักสื่อฯ มีระบบและกลไกในการบริหาร 7.5.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์
สํานักสื่อฯ
บุคลากรให้เป็นไปตามแผน ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. กําหนดแผนการพัฒนาบุคลกรไว้ในแผน 7.5.1-2-2 ระเบียบ
ที่กําหนด
ยุทธศาสตร์สํานักสื่อฯ (7.5.1-2-1)
มหาวิทยาลัยว่าด้วยพนักงาน
2. มี ก ารสรรหา คั ด เลื อ กบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น
ระบบโปร่ ง ใสตามระเบี ย บราชการและที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (7.5.1-2-2) รวมถึงมีการ
วิเคราะห์งาน จัดทําคําอธิบายลักษณะงาน และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตลอดจนสมรรถนะที่
สํ า คั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรครบทุ ก
ตําแหน่ง (7.5.1-2-3)
3. มีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับชัดเจนตามระเบียบบริหารงาน
บุคคล และเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด อาทิ
3.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้
แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บ
บริ ห ารงานบุ ค คลและเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กํ า หนด (7.5.1-2-4) มี ก ารแจ้ ง ระยะเวลา
ประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร (7.5.1-2-5)
3.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ อ มู ล และคณะกรรมการให้ ข้ อ มู ล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (7.5.1-2-6)
3.3 มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (7.5.1-2-7)

มหาวิทยาลัย และข้อกําหนด/
เกณฑ์การประเมินข้าราชการ
7.5.1-2-3 TOR บุคลากร
ทุกตําแหน่ง
7.5.1-2-4 แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย
7.5.1-2-5 หนังแจ้งระยะเวลา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.5.1-2-6 คําสั่งแต่งตั้งคณะ
กรมการตรวจสอบข้อมูลและ
ให้ข้อมูล
7.5.1-2-7 หนังสือแจ้งผลการ
ประเมินไปยังบุคลากร
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี สร้างขวัญและ
กําลังใจให้บุคลากรสามารถ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้าง
บรรยากาศที่ดีของสถานที่
ทํางานด้วยกิจกรรม 5ส

ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ร ะบบสวั ส ดิ ก ารและเสริ ม สร้ า ง
สุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากร
ทํ า งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพและอยู่ อย่ างมี
ความสุข อาทิ
1. ปรับปรุงสํานักงาน และห้องปฏิบัติการให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานและสร้างบรรยากาศ
ของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ (7.5.1-3-1)

หลักฐาน
7.5.1-3-1 ประมวลภาพการ
ปรับปรุงสํานักสือ่ ฯ
7.5.1-3-2 ข้อมูลกิจกรรม 5ส
7.5.1-3-3 ข้อมูลงบประมาณ
เงินรายได้ (เกี่ยวกับสวัสดิการ)

7.5.1-3-4 รายงานการประชุม
2. มีการจัดกิจกรรม 5ส โดยมีการดําเนินการ คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
วิเคราะห์ ประเมินผล และนําผลการดําเนินการไป (พิจารณาค่าตอบแทนสาขาขาด
แคลน)
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม 5ส (7.5.1-3-2)
3. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้สําหรับ 7.5.1-3-5 Face book ของ
เป็ น เงิ น สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล และ ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง บุ ต ร ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง 7.5.1-3-6 หนังสืออนุมัติให้ลา
มหาวิทยาลัย เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ศึกษาต่อ (ภูวดล)
และประกันสังคม (7.5.1-3-3)
7.5.1-3-7 ประกาศให้
4. มี ร ะบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ทุนอุดหนุนวิจัย
ชัดเจนและมีมาตรการสร้างขวัญกําลังใจ เช่น การ
7.5.1-3-8 สรุปสถิติการพัฒนา
พิจารณาเพิ่มเงินค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน แก่
บุคลากร
นั ก วิ ช าการพั ส ดุ นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี
(7.5.1-3-4) ผู้ บ ริ ห ารมี ช่ อ งทางในการสื่ อ สาร
ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความรู้สึกดีแ ละพัฒนางานร่วมกัน เช่น มีก าร
ยกย่องชมเชยและขอบคุณทีมงาน ซึ่งเป็นการ
สร้ า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านแก่
บุคลากรผ่าน Face book (7.5.1-3-5)
5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี
โอกาสประสบความสําเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ
เช่น การอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท (7.5.1-3-6) การอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยแก่บุคลากร
(7.5.1-3-7) อนุ มั ติ ใ ห้ บุ ค ลากรไปให้ ค วามรู้
ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆ ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการสั ม มนา
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ (7.5.1-3-8)
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กก ตน ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
6. ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการจาก
งานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เช่น เงินกองทุน
สวัสดิการค่าใช้จ่ายงานสวดอภิธรรมศพ ฯลฯ
(7.5.1-3-9)
7. อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย (7.5.1-3-10)
8. จัดโครงการวันสถาปนาสํานักสื่อฯ โดยมีการ
ตักบาตรทําบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล
และเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร
(7.5.1-3-11)

5

5

4

5

9. มีการแจ้งแนวปฏิบัติการลาหยุดโดยไม่ถือเป็น
วันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัยน้ําท่วม (7.5.1-3-12)
รวมถึงผู้บริหารอนุญาตให้บุคลากรที่ประสบภัย
น้ําท่วมพักอาศัยที่สํานักสื่อฯ ในช่วงวิกฤตอุทกภัย
น้ําท่วม
มี ร ะบบการติ ด ตามการนํ า สํานักสื่อฯ มีการกําหนดแนวทางการติดตามการ
ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ ไ ด้ จ าก นําความรู้และทักษะที่ได้จาการพัฒนามาใช้ใน
กา รพั ฒ นามาใช้ ใ นการ การปฏิ บั ติ ง าน (7.5.1-4-1) และกํ า หนดให้
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
บุค ลากรที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ไ ปฝึ ก อบรม สั ม มนา
ประชุม หรือศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จัดทํารายงานสรุปผลการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานเสนอผู้บริหาร (7.5.1-4-2)
และให้รายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(7.5.1-4-3) รวมถึงได้กําหนดให้ประเมินผลการ
พัฒนา และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(7.5.1-4-4)
มีการให้ความรู้ด้าน
1. มี ก ารจั ด ทํ า ประกาศจรรยาบรรณสํ า หรั บ
บุ ค ลากรสํ า นั ก สื่ อ ฯ และเผยแพร่ ค วามรู้
จรรยาบรรณแก่บุคลากร
ม า ต ร ฐ า น จ ร ร ย า บ ร ร ณ ที่ พึ ง มี ใ น
และดูแลควบคุมให้
สถาบันอุดมศึกษาของ ก.พ.อ (7.5.1-5-1)
บุคลากรถือปฏิบัติ
2. มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการการดํา เนิน การ
จรรยาบรรณบุ ค ลากรสํ า นั ก สื่ อ ฯ (7.5.1-5-2)
และประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
(7.5.1-5-3)

หลักฐาน
7.5.1-3-9 หนังสือขอเบิกเงิน
สวัสดิการ
7.5.1-3-10 หนังสืออนุมัติให้
ร่วมกิจกรรมกีฬา (สุเมธ+กริช)
7.5.1-3-11 ประมวลภาพ
วันสถาปนาสํานักสื่อฯ
7.5.1-3-12 หนังสือแจ้งแนว
ปฏิบัติการลาหยุดน้ําท่วม

7.5.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(ครั้งที่ 7/2554 หน้า 6)
.

7.5.1-4-2 แบบรายงานการเข้า
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
7.5.1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(วาระรายงานการเข้าอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน)
7.5.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(ครั้งที่ 9/2554 หน้า 12-15)
7.5.1-5-1 ประกาศจรรยาบรรณ
สํานักสื่อฯ และของ ก.พ.อ.
7.5.1-5-2 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการดําเนินการ
จรรยาบรรณบุคลากรสํานักสื่อฯ
7.5.1-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
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กก ตน ข้อ

5

5

6

7

เกณฑ์การประเมิน

มี ก ารประเมิ น ผลความ สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ก ารดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นา
สํา เร็จ ของแผนการบริ หาร บุคลากร ประจําปี 2554 โดยประเมินผลสําเร็จ
และการพัฒนาบุคลากร
ของการดํ า เนิ น การตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
(7.5.1-6-1) เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ประจํ า สํ า นั ก สื่ อ ฯ พิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอแนะ
(7.5.1-6-2) และนํ า ข้ อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง
แผนพัฒนาบุคลากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประจําปี 2555 (7.5.1-6-3)
มี การนํ าผลการประเมิ นไป สํ า นั ก สื่ อ ฯ ไ ด้ นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ปรั บปรุ งแผนหรื อปรั บปรุ ง ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจํา สํ า นั ก
การบริ หารและการพั ฒ นา สื่ อ ฯ (7.5.1-7-1) ไปเป็ นข้ อมู ลในการสั มมนา
บุคลากร
ประจํ า ปี เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรให้
สอดคล้องกับงบประมาณและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของสํานักสื่อฯ รวมถึงมีการประเมิน
จัดลําดับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการ
บริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี เ หมาะสม
และพั ฒ นาไปสู่ วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ หมาะสม
(7.5.1-7-2) มี ก ารสํ า รวจความต้ อ งการการ
ฝึก อบรมของบุค ลากรทุก คนเพื่อเป็น ข้อมูล ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร (7.5.1-7-3)

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร
ทุกระดับเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
จรรยาบรรณ แนวปฏิบั ติ ของสํ านั กสื่ อฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ (7.5.1-5-4)
มีก ารประชาสั มพั น ธ์ ค วามรู้ ด้ า นจรรยาบรรณ
บุคลากรผ่านเว็บไซต์สํานักสื่อฯ (7.5.1-5-5)

7 ข้อ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
7.5.1-5-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(วาระให้ความรู้จรรยาบรรณ)
7.5.1-5-5 เว็บไซต์สํานักสื่อฯ

7.5.1-6-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี 2554
7.5.1-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
(ครั้งที่ 8/2554)
7.5.1-6-3 รายงานโครงการ
สัมมนาประจําปี 2555
7.5.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
(ครั้งที่ 8/2554)
7.5.1-7-2 รายงานโครงการ
สัมมนาประจําปี 2555
7.5.1-7-3 รายงานผลการ
สํารวจความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากรสํานักสื่อฯ

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ มศว 7.6.1 ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 1 มีโครงสร้างการบริหารงาน
ของหน่วยงาน และมีการ
วิเคราะห์อัตรากําลังที่
ชัดเจน

5

2

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
(7.6.1-1-1) โครงสร้างการบริหารภายใน
(7.6.1-1-2) โครงสร้างการปฏิบัตงิ านและ
อัตรากําลัง (7.6.1-1-3) รวมถึงมีการ
วิเคราะห์อัตรากําลังเพื่อจัดคนลงงาน
ตามโครงสร้าง (7.6.1-1-4)

หลักฐาน
7.6.1-1-1 โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ
7.6.1-1-2 โครงสร้างการ
บริหารภายใน
7.6.1-1-3 โครงสร้างการ
ปฏิบัติงานและอัตรากําลัง

7.6.1-1-4 เอกสารการ
วิเคราะห์อัตรากําลังของ
สํานักสื่อฯ
มี ใ บคุ ณ ลั ก ษณะงาน (Job สํ า นั ก สื่ อ ฯ ได้ จั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดภาระงาน 7.6.1-2-1 ใบคุณลักษณะงาน
Description) ทุกตําแหน่ง (Job Description) ของแต่ละตําแหน่งไว้ (Job Description) ของแต่ละ
งาน
อย่างชัดเจน (7.6.1-2-1) โดยในปีการศึกษา ตําแหน่ง
2554 สํานักสื่อฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิง 7.6.1-2-2 รายงานผล
ปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ โครงการจัดทํา KPI
ราชการของบุคลากรสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554 7.6.1-2-3 แบบประเมินผล
(7.6.1-2-2) โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การปฏิบัติงานบุคลากร
แก่ผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการกําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน การกํ า หนด
สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึง
มีการทบทวน ปรับปรุงข้อกําหนดภาระงาน
กําหนดสมรรถนะ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของบุ ค ลากร (7.6.1-2-3) โดยกํ า หนดให้
บุคลากรทุกคนพิจารณาข้อกําหนดภาระงาน
ของตนเอง เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
และเกิดการยอมรับ
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 3 มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
ทุกงาน สอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหารงาน
ของหน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่
สอดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
รวมถึงมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ได้แก่
1. มี ก ารกํา หนดข้ อ ตกลงการขอใช้ บ ริก าร
และมาตรฐานการให้บริการ (7.6.1-3-1)
ซึ่ ง ระบุ ร ะบบการขอใช้ บ ริ ก าร วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานและมาตรฐานของการให้บริการไว้
อย่างชัดเจน

หลักฐาน
7.6.1-3-1 ข้อตกลงการขอใช้
บริการและมาตรฐานการ
ให้บริการ
7.6.1-3-2 ประกาศอัตรา
ค่าบริการผลิตสือ่ เทคโนโลยี
การศึกษา
7.6.1-3-3 แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

2. มี ป ระกาศอั ต ราค่ า บริ ก ารผลิ ต สื่ อ 7.6.1-3-4 เอกสารคู่มือการ
เทคโนโลยีการศึกษา (7.6.1-3-2) ซึ่งกําหนด ปฏิบัติงานต่างๆ (สารบรรณ
อัตราค่าบริการการให้บริการและผลิตสื่อที่ พัสดุ บุคคล การเงิน)
ใช้ในการคิดค่าบริการ
3. มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่าย
ต่ า งๆ (7.6.1-3-3) ตามโครงสร้ า งการ
บริหารงาน

5

4

มีการทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทุกปี

4. มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมถึงปฏิบัติตามคู่มือระเบียบทางราชการ
อื่นๆ เช่น การบริหารงานพัสดุ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและ
บัญชี ระเบียบงานสารบรรณ (7.6.1-3-4)
สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ก ารประเมิ น ผลและทบทวน 7.6.1-4-1 รายงานโครงการ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
สัมมนาประจําปี 2555
1. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"ทิศทางการพัฒนาสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต"
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจํ า ปี ปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า บริ ก ารให้
สอดคล้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารในปั จ จุ บั น
ตลอดจนทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
จัดทํา Flow Chart การปฏิบัติงานทุกฝ่าย
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง รวมถึง
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานอย่ า ง
ต่อเนื่อง (7.6.1-4-1)
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กก ตน ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
2. กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารสํ า นั ก สื่ อ ฯ ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารและ
หัวหน้างาน ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ เป็นประจําทุกเดือน เพื่อติดตาม
และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง
ทบทวนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน (7.6.1-4-2)
3. มี ก ารจัด ทํา รายงานผลการดํา เนิน งาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อประเมินผล
การดํ า เนิ น งานตามแผน และนํ า ไปเป็ น
แนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักสื่อฯ
(7.6.1-4-3)

หลักฐาน
7.6.1-4-2 สรุปสถิติการ
ประชุมคณะกรรมการของ
สํานักสื่อฯ
7.6.1-4-3 รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ. 2554
7.6.1-4-4 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 2554
7.6.1-4-5 รายงานการ
ประเมินจัดลําดับวัฒนธรรม
องค์กร (เทียบ 3 ปี)

4. มีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
โดยนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิ น ไปจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสํ า นั ก สื่ อ ฯ อย่ า ง
ต่อเนื่องทุกปี (7.6.1-4-4)

5

5

มี ก ารนํา ผลการทบทวนไป
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน
การปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ลด
ระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

5. มีการประเมินจัดลําดับวัฒนธรรมองค์กร
จากความคิดเห็นของบุคลากรภายใน เพื่อ
นําไปเป็นข้อมูลในการปรับกระบวนการ
บริหารจัดการ และการดําเนินงานของสํานัก
สื่อฯ อย่างต่อเนื่อง (7.6.1-4-5)
สํานักสื่อฯ มีการนําผลประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อาทิ
1. นํ า ผลการประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553
ไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน โดยจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายปีการศึกษา 2554 (7.6.1-5-1)
2. นํ า ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจํ า สํ า นั ก สื่ อ ฯ (7.6.1-5-2) จากการ
รายงานผลการดํา เนิน งานตามแผนปฏิบั ติ
การประจํ า ปี 2554 ไปปรั บ ปรุ ง แผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี
2555 ของสํานักสื่อฯ (7.6.1-5-3)

7.6.1-5-1 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสํานักสื่อฯ
7.6.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (ครั้งที่ 8/2554)
7.6.1-5-3 รายงานผล
โครงการสัมมนาประจําปี
2555
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กก ตน ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
5 ข้อ

5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
3. นํ า ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจํ า สํ า นั ก สื่ อ ฯ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบ
ประมาณ 2554 ไปปรับปรุงกระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2555
ให้ครอบคลุมพันธกิจหลักและการปฏิบัติงาน
ของสํานักสื่อฯ (7.6.1-5-4)
4. นํ า ผลการทบทวนขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
งานในการสัมมนาประจําปี 2555 ไปจัดทํา
คู่มื อขั้ น ตอนการปฏิ บัติ ง าน (Flow Chart)
ให้ครบทุกฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงาน
รวมถึงลดขั้นตอนปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ความเหมาะสมกั บการปฏิ บั ติ งานจริ ง และ
ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารดํ า เนิ น งานรวดเร็ ว และให้
บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันกําหนด (7.6.1-5-5)
5. นําผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้ขอใช้
บริ ก ารไปปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารและการ
ดําเนินการบริการของสํานักสื่อฯ (7.6.1-5-6)

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
7.6.1-5-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (ครั้งที่ 1/2555)
7.6.1-5-5 คู่มือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart) ของ
สํานักสื่อฯ (ปรับปรุงล่าสุด
พ.ศ. 2555)
7.6.1-5-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ (ครั้งที่ 7/2554
หน้า 13-14)

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ (มศว 7.6.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
สูตรการคํานวณ :
ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70

คะแนน 2
ร้อยละ
71 – 75

คะแนน 3
ร้อยละ
76 - 80

x

100

คะแนน 4
ร้อยละ
81 - 85

คะแนน 5
มากกว่า
ร้อยละ 85

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ :
สํ า นั ก สื่ อ ฯ ได้ ทํ า การสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร ครอบคลุ ม ใน 4 ประเด็ น สํ า คั ญ คื อ 1. ด้ า น
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4. ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ทั้งนี้ ผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการของสํานักสื่อฯ พบว่า ผู้รับบริการในปีการศึกษา
2554 จํานวนทั้งสิ้น 207 ราย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักสื่อฯ (ระดับดีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 81.21
การคํานวณ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสํานักสื่อฯ
ผลรวมของคะแนนสํารวจ
= 1,228 + 1,280 + 988 + 1,685 + 984 + 1,330 + 1,544 + 1,855 + 364 + 510 = 11,768
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด = 207 คน x 14 ข้อ x 5 คะแนน
= 14,490
สรุปร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักสื่อฯ (11,768 x 100 / 14,490) = 81.21%

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
ร้อยละ 80

ร้อยละ 81.21

คะแนนประเมินตนเอง
4 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ

หลักฐานอ้างอิง :
7.6.2-1 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
7.6.2-2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
7.6.2-3 หนังสือรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
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ตัวบ่งชี้ มศว 7.7.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
5 1 มีการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัด
พลังงาน
5

2

มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือมีการ
มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ

5

3

5

4

มีแผนงานการดําเนิน
การตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
มีการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีการกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน (7.7.1-1-1) และแผนการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน (7.7.1-1-2)
และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและปฏิบัติ
สํานักสื่อฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิน
การประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ
(7.7.1-2-1) เพื่อกํากับดูแล ดําเนินการรณรงค์
และส่งเสริมการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรกระดาษของสํานักสื่อฯ
สํานักสื่อฯ ได้กําหนดแผนงานการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน (7.7.1-3-1)

หลักฐาน
7.7.1-1-1 มาตรการการประหยัด
พลังงานสํานักสือ่ ฯ
7.7.1-1-2 แผนดําเนินงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
7.7.1-2-1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประหยัดพลังงาน

7.7.1-3-1 แผนดําเนินงาน
มาตรการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรกระดาษ
7.7.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการฯ มีการดําเนินการ
ตามแผนการดําเนินงานและมาตรการที่กําหนด คณะกรรมการมาตรการประหยัด
(7.7.1-4-1) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้ พลังงาน
พลังงานไฟฟ้า การใช้กระดาษ (7.7.1-4-2)
7.7.1-4-2 รายงานการประชุม
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามที่ได้รับ
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
มอบหมาย (7.7.1-4-3) มีการติดประกาศ
7.7.1-4-3 หนังสือรายงานผลการ
โปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน
ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
(7.7.1-4-4)
7.7.1-4-4 โปสเตอร์รณรงค์
ประหยัดพลังงาน
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
5 5 มี ร ะบบในการติ ด ตาม สํานักสื่อฯ มีระบบในการติดตามผลการ
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรกระดาษ โดยมีการรายงานผลการ
ดําเนินการ (7.7.1-5-1) เสนอต่อผู้อํานวยการ
สํานักสื่อฯ มีประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ
(7.7.1-5-2) และคณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ (7.7.1-5-3) เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
และปรับ/เพิ่มเติมการดําเนิน การเพื่อปรับปรุง
การดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5 6 มีการประเมินและ
คณะกรรมการดําเนินการฯ มีการจัดเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
ดําเนินงานตาม
(7.7.1-6-1) และรายงานผลการดําเนินการ
แผนการดําเนินงาน
(7.7.1-6-2) มีการประชุมติดตามและประเมินผล
การดําเนินการ (7.7.1-6-3) เพื่อนําไปเป็นข้อมูล
ในการปรับยุทธวิธี หรือวิธีการดําเนินการ
ประหยัดพลังงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานของสํานักสื่อฯ
5

7

มีการนําผลการประเมิน
มาใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงหรือกําหนด
แนวทางในการ
ดําเนินงานปีต่อไป

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
6 ข้อ

7 ข้อ

คณะกรรมการดําเนินการฯ มีการนําผลสรุป
การดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2554
(7.7.1-7-1) ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละที่สามารถลดการใช้
พลังงาน (7.7.1-7-2) และผลการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานในปีการศึกษา
2554 ไปเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม ลดการใช้
พลังงาน และเพิ่มกิจกรรมการประหยัด
พลังงาน (7.7.1-7-3) ในปีงบประมาณ 2555
เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดกิจกรรม/
มาตรการประหยัดพลังงานในปีการศึกษา
2555 (7.7.1-7-4)

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
7.7.1-5-1 หนังสือรายงานผลการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน
7.7.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประหยัดพลังงาน
7.7.1-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ

7.7.1-6-1 ตารางวิเคราะห์
เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
ข้อมูลสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า
7.7.1-6-2 หนังสือรายงานผลการ
ดําเนินการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรกระดาษ
7.7.1-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการฯ
7.7.1-7-1 หนังสือรายงานผลการ
ดําเนินการ
7.7.1-7-2 ตารางวิเคราะห์
เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
7.7.1-7-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประหยัดพลังงาน
7.7.1-7-4 ประกาศสํานักสื่อฯ
เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน
และทรัพยากรกระดาษ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ มศว 8.1.1 : การบริหารการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
5 1 มีงบประมาณประจําปี
ที่สอดคล้องกับแผน
ปฏิบัติการในแต่ละ
พันธกิจและการ
พัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร

5

2

มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ง บประมาณประจํ า ปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ใ นแต่ ล ะพั น ธกิ จ รวมถึ ง
สอดคล้องกับการพัฒนาหน่ายงานและบุคลากร โดย
ดําเนินการ ดังนี้
1. มีการวิเคราะห์และจัดทําคําขอตั้งงบประมาณจาก
เงินรายได้จําแนกตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 15
ปี มศว ที่สํานักสื่อฯ ได้รับมอบหมาย และทําคําขอตั้ง
งบประมาณจํา แนกตามภารกิจและแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักสื่อฯ (8.1.1-1-1) อาทิ งบอุดหนุนการวิจัย
งบพัฒนาบุคลากร งบลงทุนสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ งบ
สํา หรั บ ดํ า เนิ น การในโครงการตามแผนปฏิบั ติ ก าร
และงบดําเนินงาน เป็นต้น (8.1.1-1-2)
2. มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ (8.1.1-1-3)
สํานักสื่อฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน ดังนี้
1. มีการจัดทํารายงานยอดรายได้ประจําวัน (8.1.1-2-1)
รายงานฐานะเงินทดรองจ่าย (8.1.1-2-2) และรายงาน
การใช้เงินงบประมาณ (8.1.1-2-3) ต่อผู้อํานวยการ
สํานักสื่อฯ อย่างสม่ําเสมอ
2. มีการจัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณ และ
ยอดรายได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ ทุกเดือน (8.1.1-2-4) และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ทุกคราวการประชุม
(รายเดือนและรายไตรมาส) (8.1.1-2-5)

หลักฐาน
8.1.1-1-1 ตารางแสดงคําขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้จําแนกตามแผน
ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
และสํานักสื่อฯ
8.1.1-1-2 คําขอตั้งงบ
ประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ (ปี 2554)
8.1.1-1-3 แผนการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินและเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2554

8.1.1-2-1 รายงานยอดรายได้
ประจําวันปี 2554
8.1.1-2-2 หนังสือรายงาน
ฐานะเงินทดรองจ่าย
8.1.1-2-3 หนังสือรายงานการ
ใช้เงินงบประมาณเสนอผอ.
8.1.1-2-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักสื่อฯ
8.1.1-2-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
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กก ตน ข้อ

5

5

3

4

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
3. มอบหมาย ให้ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารหรือ
นักวิชาการเงินและบัญชีเข้าร่วมประชุมและรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
อย่างสม่ําเสมอ (8.1.1-2-6)
มีการนําข้อมูลทางการ สํานักสื่อฯ มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
เงินไปใช้ในการวิเคราะห์ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ และความมั่นคงของสํานักสื่อฯ เช่น
สถานะทางการเงิน
1. มีการจัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตาม
และความมั่นคง
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และงบประมาณ
ของหน่วยงาน
คงเหลือ (8.1.1.-3-1) ในแต่ละไตรมาส รายงานฐานะ
อย่างต่อเนื่อง
เงินทดรองจ่าย (8.1.1-3-2) เสนอผู้อํานวยการสํานัก
สื่อฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
สื่อฯ (8.1.1-3-3) และคณะกรรมการประจําสํานัก
สื่อฯ (8.1.1-3-4)
2. มีการวิเคราะห์และจัดทําประมาณการรายได้เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณใน
ปีถัดไป (8.1.1-3-5)
3. มีการวิเคราะห์และจัดทําข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
ปฏิบัติ (8.1.1-3-6)
มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก
ทําหน้าที่ตรวจติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่หน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย
กําหนด

หลักฐาน
8.1.1-2-6 หนังสือเชิญประชุม
เร่งรัดติดตามงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย

8.1.1.-3-1 รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ
8.1.1-3-2 รายงานฐานะเงิน
ทดรองจ่าย
8.1.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
8.1.1-3-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ
8.1.1-3-5 หนังสือส่งประมาณ
การรายรับ ปีงบประมาณ
2554

8.1.1-3-6 หนังสือส่งข้อมูล
ต้นทุนต่อหน่วย
สํานักสื่อฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 8.1.1-4-1 หนังสือแจ้งผลการ
เข้าตรวจติดตามระบบการ
ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ควบคุมภายใน (พ.ย. 54)
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
1. หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้เข้า
8.1.1-4-2 หนังสือหน่วย
ตรวจติดตามการใช้เงินตามมาตรฐานกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในติดตามการ
ควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชี ด้านงาน
จัดซื้อของงานพัสดุ
พัสดุ (8.1.1-4-1)
8.1.1-4-3 คําสั่งแต่งตั้ง
2. หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ามาทําหน้าที่
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักสื่อฯ เพื่อ
ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามแผนการใช้เงิน และควบคุมการนําส่งเงิน
งบประมาณเงินรายได้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ (8.1.1-4-2)
3. สํานักสื่อฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายเงินประจําวัน และคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินทําหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ (8.1.1-4-3)
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน
5 5 ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานมีการติดตาม
ผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และนํา
ข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการ
ตัดสินใจ

ผลการดําเนินงาน
ผู้บริหารสํานักสื่อฯ มีการติดตามผลการใช้เงิน ให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ําเสมอ โดยกําหนดให้
งานการเงินและบัญชีจัดทํารายงานการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณและยอดรายได้ (8.1.1-5-1) เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ (8.1.1-5-2)
และมีการนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ อาทิ การนํารายงาน
ยอดรายได้ประจําปีไปใช้วางแผนในการพิจารณา
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป (8.1.1-5-3)
การพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานอย่าง
สม่ําเสมอ อาทิ นําไปเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัด
ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามแผน เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาอนุมัติการส่งซ่อม/จัดซื้อวัสดุต่างๆ รวมถึง
นําข้อมูลจากรายงานการเงินเสนอคณะกรรมการ
ประจําสํานักสื่อฯ พิจารณารายไตรมาส (8.1.1-5-4)

ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน
8.1.1-5-1 รายงานการใช้เงิน
งบประมาณ 2554
8.1.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
8.1.1-5-3 หนังสือประมาณ
การรายรับเพื่อประกอบการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2555
8.1.1-5-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ มศว 9.1.1 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ)
กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
พั ฒ นาการของหน่ ว ยงาน
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด

ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก สื่ อ ฯ จั ด ให้ มี ร ะบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้อง
กับ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยการนํา ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งใน
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง สํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ก า ร
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
Plan (วางแผน)
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้ปี
การศึ ก ษา 2553 เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายปี
การศึกษา 2554 (9.1.1-1-1)
2. มี ก ารจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ที่ ส อดคล้ อ งและ
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ (9.1.1-1-2)
Do (ปฏิบัติตามแผน)
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบ
คุ ณ ภาพของสํ า นั ก สื่ อ ฯ (9.1.1-1-3) แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
(9.1.1-1-4) เพื่อทําหน้าที่ดําเนินงานด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพตามองค์ ป ระกอบ/ตั ว บ่ ง ชี้
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
(9.1.1-1-5) รวมถึงได้มอบหมายให้รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยไปเป็น
คณะกรรมการบริหารคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (9.1.1-1-6) และผู้ปฏิบัติงาน

หลักฐาน
9.1.1-1-1 แผนพัฒนาคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ ปี 2553 เพื่อบรรลุ
เป้าหมายปี 2554
9.1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์สํานัก
สื่อฯ
9.1.1-1-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารระบบคุณภาพ
สํานักสื่อฯ
9.1.1-1-4 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพสํานักสือ่ ฯ
9.1.1-1-5 รายงานการประชุม (ที่
มอบหมายแต่ละคนดูแลตามตัว
บ่งชี้)
9.1.1-1-6 คําสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพ มศว
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กก ตน ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพไปเป็นคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (9.1.1-1-7) เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง (9.1.1-1-8)
Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)
1. มีการดําเนินการตามแผนติดตามผลการ
ดํ า เนิ น งาน โดยผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก สื่ อ ฯ
กํา หนดให้ บ รรจุ ว าระการประชุม ที่เ กี่ ยวกั บ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯทุกครั้งการ
ประชุ ม (9.1.1-1-9) และคณะกรรมการ
บริ ห ารระบบคุ ณ ภาพ (9.1.1-1-10) และ
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (9.1.1-1-11)
2. มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานต่อ คณะ
กรรมการประจําสํานักสื่อฯ เพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ (9.1.1-1-12)
3. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
เพื่ อ ตรวจประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
ตัวบ่งชี้ (9.1.1-1-13)
Act (ปรับปรุงแก้ไข)
1. มีการนําข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2553 ไปปรับปรุงการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2554 โดยจัดทําเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพตัวบ่งชี้ (9.1.1-1-1)
2. มีการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสํานักสื่อฯ ไปปรับปรุงการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (9.1.1-1-14)

หลักฐาน
9.1.1-1-7 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
9.1.1-1-8 หนังสือการเข้าร่วม
กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยจัด
9.1.1-1-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
9.1.1-1-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพสํานักสือ่ ฯ
9.1.1-1-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
9.1.1-1-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
9.1.1-1-13 คําสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2554
9.1.1-1-14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 2 มี ก ารกํ า หนดนโยบายและ
ให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ป ร ะ จํ า ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง
หน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน
ผู้อํา นวยการสํา นักสื่อฯ และคณะกรรมการ
ประจําสํานักสื่อฯ ได้กําหนดนโยบายและให้
ค ว า ม สํ า คั ญ เรื่ อ ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน ดังนี้
1 . มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย วิ สั ย ทั ศ น์
เป้าประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์ (9.1.1-2-1)
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษา โดยได้จัดโครงการสัมมนา
เชิ งปฏิ บัติ การ (9.1.1-2-2) เพื่อ ให้ผู้ บ ริห าร
และบุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า แผน
ยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี ของสํ า นั ก สื่ อ ฯ และ
กิจกรรมการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติง าน
(Flow Chart) ตามเกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
2. คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ กําหนด
นโยบายให้นําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ระบบคุ ณ ภาพเข้ า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น และกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ( 9 . 1 . 1 -2 -3 ) ร ว ม ถึ ง
ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ ได้กําหนดให้นําเรื่อง
ประกันคุณภาพรายงานผลการดําเนินงานใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
อย่างต่อเนื่อง (9.1.1-2-4)
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบ
คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี ผู้ อํ า นวยการและหั ว หน้ า งาน
ทุกงานเป็นคณะกรรมการ (9.1.1-2-5)
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีใน
หน่วยงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่
ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (9.1.1-2-6)
กําหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และมีส่วนร่วมประชาพิจารณ์รายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554
รวมถึงกําหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้า
ร่วมการรับฟังผลการตรวจประเมินฯ เพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความ
สําคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(9.1.1-2-7)

หลักฐาน
9.1.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์สํานัก
สื่อฯ
9.1.1-2-2 รายงานผลโครงการ
สัมมนาประจําปี 2555
9.1.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
(วาระพิเศษ 28 ต.ค. 53)
9.1.1-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
9.1.1-2-5 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพสํานักสือ่ ฯ
9.1.1-2-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพสํานักสื่อฯ (ครั้งที่ 1/2555)
9.1.1-2-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(ครั้งที่ 5/2555 15 มิ.ย. 55)
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 3 มี ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบ
ด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ 2) การ
จั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี ที่
เ ป็ น ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภ า พ เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการประจําหน่วยงาน
แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต า ม
กํ า หนดเวลาและรายงาน
ข้อมูลครบถ้วน
ตามที่
กํ า หนดในระบบ CHE QA
online และ 3) การนําผล
การประเมิน คุณ ภาพไปทํ า
แผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน
5

4

มี ก ารนํ า ผลการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่ครบถ้วน
1. มี ป ระชุ ม คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (9.1.1-3-1)

หลักฐาน
9.1.1-3-1 สถิติการประชุม
คณะกรรมการสํานักสื่อฯ

9.1.1-3-2 เว็บไซต์สํานักสื่อฯ
http://cemt.swu.ac.th
(รายงานผลการตรวจประเมิน
2. มีก ารจัด ทํา รายงานการประเมิ น ตนเอง คุณภาพฯ รายงานการประเมิน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – ปัจจุบัน (9.1.1-3-2) ตนเอง ปีการศึกษา 2549-53)
และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9.1.1-3-3 รายงานการประชุม
ตามแผนปฏิบัติการประเมินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
รวมถึ ง มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามที่ (ครั้งที่ 8/2554)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
9.1.1-3-4 แผนพัฒนาคุณภาพ
กําหนดในระบบ CHE QA online
สํานักสื่อฯ
3. มีการรายงานผลการตรวจประเมินต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ (9.1.1-3-3)
และนําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน โดยได้จัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพจากปีการศึกษา 2553 เพื่อ
บรรลุเป้าหมายปีการศึกษา 2554 (9.1.1-3-4)
สํานักสื่อฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 9.1.1-4-1 รายงานการประชุม
ระบบคุ ณ ภาพ (9.1.1-4-1) เพื่ อ มอบหมาย คณะกรรมการบริหารระบบ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบนํ า ผลการประกั น คุ ณ ภาพในปี คุณภาพสํานักสือ่ ฯ (ครั้งที่
การศึกษา 2553 ไปดําเนินการปรับปรุงพัฒนา 1/2555)
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1.1-4-2) 9.1.1-4-2 รายงานการประชุม
และมีการรายงานผลการดําเนินการปรับปรุง คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
ตามข้ อ เสนอแนะกรรมการตรวจประเมิ น คุณภาพการศึกษา (ครั้งที่ 1/2555)
คุณภาพ (9.1.1-4-3) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจํ า สํ า นั ก สื่ อ ฯ (9.1.1-4-4) เพื่ อ ให้ 9.1.1-4-3 สรุปผลการปรับปรุง
ข้ อ เสนอแนะและพั ฒ นาผลการดํ า เนิ น งาน การทํางานตามข้อเสนอแนะของ
ตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ คณะกรรมการประเมินปี 2553
มี ก ารจั ด โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 9.1.1-4-4 รายงานการประชุม
(9.1.1-4-5) เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
แผนปฏิ บั ติ ก ารให้ มี แ ผนงาน/โครงการ/ (ครั้งที่ 8/2554)
กิ จ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
9.1.1-4-5 รายงานสรุปโครงการ
กระบวนการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ
สัมมนา 2555
และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
9.1.1-4-6 แผนยุทธศาสตร์สํานัก
ตามแผนฯ มากยิ่งขึ้น (9.1.1-4-6)
สื่อฯ (ปรับปรุง)
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 5 มีสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทุกองค์ประกอบ
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ มีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบทุก
องค์ประกอบคุณภาพ
1. สํ า นั ก สื่ อ ฯ ได้ จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล ประกั น
คุณภาพการศึกษาบนเว็บไซต์ของสํานักสื่อฯ
(9.1.1-5-1) เพื่ อ จั ด เก็ บ และเผยแพร่ ข้ อ มู ล
รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจําปี
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ภาพกิจกรรม และข้อมูลความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
บุ ค ลากร การควบคุ ม ภายใน การประหยั ด
พลังงาน กิจกรรม 5ส ฯลฯ ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ที่สนับสนุนข้อมูลแก่การประกันคุณภาพ และ
เป็ น ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การตั ด สิ น ใจในกา ร
บริหารงานของผู้บริหาร และสามารถใช้ข้อมูล
ร่ ว มกั น ทั้ ง ระดั บ บุ ค คล สํ า นั ก และมหา
วิทยาลัย
2. สํ า นั ก สื่ อ ฯ ได้ นํ า ระบบสารสนเทศการ
ประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ข้ อ มู ล
สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ เช่น
- เว็ บ ไซต์ฝ่า ยประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา
(9.1.1-5-2)
- ระบบการสํารวจความคิดเห็นออนไลน์
(e-Survey) (9.1.1-5-3)
- ระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คล
HURIS (9.1.1-5-4)
- ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะชุ ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(e-meeting) (9.1.1-5-5)
3. สํานักสื่อฯ ได้รายงานผลการดําเนินงาน
ประกัน คุณ ภาพการศึก ษาในฐานข้อมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บน
ระบบ CHE QA online (9.1.1-5-6) ซึ่งสามารถ
ใช้ ร่ ว มกั น ทั้ ง ระดั บ บุ ค คล กลุ่ ม งาน และ
หน่ ว ยงาน โดยมี ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาให้คําแนะนํา รวมถึงจัดทําคู่มือการใช้
งานที่เอื้อต่อการเข้าถึงระบบได้สะดวก และ
ใช้งานง่าย

หลักฐาน
9.1.1-5-1 เว็บไซต์สํานักสื่อฯ
http://cemt.swu.ac.th
9.1.1-5-2 เว็บไซต์ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา มศว
9.1.1-5-3 เว็บสํารวจความ
คิดเห็นออนไลน์ (e-Survey)
9.1.1-5-4 ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (HURIS)
9.1.1.-5-5 ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์
9.1.1-5-6 ระบบ CHE QA online
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กก ตน ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
5 6 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา โดยเฉพาะผู้ ใ ช้
บริ ก ารตามพั น ธกิ จ ของ
หน่วยงาน

ผลการดําเนินงาน
สํานักสื่อฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักสื่อฯ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการประกั น
คุณภาพการศึกษา
1. จั ด โครงการสั ม มนา เพื่ อ ปรั บ แผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักสื่อฯ โดยมีส่วนร่วมใน
การกํ า หนดแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(9.1.1-6-1)
2. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคี ใ น
หน่วยงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่
ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (9.1.1-6-2) และ
มีส่วนร่วมประชาพิจารณ์รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2554 รวมถึ ง
กําหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการ
รับฟังผลการตรวจประเมินฯ เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ตระหนัก ถึง ความ สําคัญ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (9.1.1-6-3)

หลักฐาน
9.1.1-6-1 รายงานโครงการ
สัมมนา ปี 2555
9.1.1-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพสํานักสือ่ ฯ
9.1.1-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ
(ครั้งที่ 5/255 15 มิ.ย. 55)
9.1.1-6-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.1-6-5 ประมวลภาพผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรม KM

3. กําหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยมีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการ
ในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประกันคุณภาพการศึกษา (9.1.1-6-4)
เช่น กิจกรรม 5ส การประหยัดพลังงาน การ
สํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ กิจกรรมการ
จัดการความรู้ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต
บุคลากร คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม
กิจ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การประกั น คุณ ภาพ
ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรม KM)
และเปิดโอกาสให้นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา บุคลากรภายใน มศว และบุคคล
ทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม (9.1.1-6-5)
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กก ตน ข้อ

5

7

เกณฑ์การประเมิน

มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรี ยน รู้ ด้ านกา รป ระกั น
คุณ ภาพการศึกษาระหว่า ง
หน่ ว ยงาน และมี กิ จ กรรม
ร่วมกัน

ผลการดําเนินงาน
5. กํ า หนดให้ มี ช่ อ งทางในการรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้รับบริการ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ให้
สํานักหอสมุดกลางและสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะประเมินคุณภาพวีดิทัศน์และภาพนิ่งพิธี
ถวายผ้า พระกฐิน พระราชทาน (9.1.1-6-6)
จัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ
สํ า นั ก สื่ อ ฯ (9.1.1-6-7) การประเมิ น ความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานวันสถาปนาสํานักสื่อฯ
(9.1.1-6-8)
สํ า นั ก สื่ อ ฯ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า ง
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย อาทิ
1. มีการส่งรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและ
วิจัย เป็ น คณะกรรมการบริ หารคุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย (9.1.1-7-1) และบุคลากรเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (9.1.1-7-2)
โดยได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นําความรู้ไปใช้ในการพัฒ นาการปฏิบั ติง าน
การประกั นคุ ณภาพอย่ างสม่ํ าเสมอ รวมถึ ง
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม รู้ จั ก แ ล ะ มี ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประกั น
คุณภาพในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคนิค/วิธีการปฏิบัติงาน
รวมถึ ง ให้ คํ า แนะนํ า /ช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ (9.1.1-7-3)

หลักฐาน
9.1.1-6-6 รายงานสรุปโครงการ
กฐิน
9.1.1-6-7 ระบบสํารวจความ
คิดเห็นออนไลน์ (e-Survey)
9.1.1-6-8 แบบสํารวจความคิด
เห็นวันสถาปนาสํานักสื่อฯ

9.1.1-7-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพ มศว
9.1.1-7-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.1-7-3 สถิติการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ 2 ชุด
9.1.1-7-4 ข้อมูลการให้บุคลากร
เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.1-7-5 หนังสืออนุมัติให้
บุคลากรไปเป็นกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแก่
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย

2. อนุมัติให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน (9.1.1-7-4)
3. อนุ มั ติใ ห้ บุค ลากรไปเป็น กรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
(9.1.1-7-5)
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ :
เป้าหมาย
ผลดําเนินการ
7 ข้อ

7 ข้อ

คะแนนประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
5 บรรลุ

ไม่บรรลุ
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ภาคผนวก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานการประเมินตนเอง สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 14-404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
-------------------------------------------------------------09.00 - 09.15 น.

ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ (ผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินฯ และแนะนําข้อมูลของสํานักสื่อฯ โดยผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ

09.15 - 09.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการประเมิน

09.30 - 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล (ต่อ)

15.30 - 16.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน
และเตรียมตัวเพื่อนําเสนอผลการประเมิน

16.00 - 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ นําเสนอผลการประเมินต่อสํานักสื่อฯ
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รายชื่อผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้และผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวบ่งชี้
มศว 1.1.1
มศว 4.1.1

มศว 6.1.1
สกอ 7.1

สมศ.๑๓
มศว 7.2.1
สกอ 7.4
มศว 7.5.1
มศว 7.6.1
มศว 7.6.2
มศว 7.7.1
มศว 8.1.1
มศว 9.1.1

กระบวนการพัฒนาแผน
การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาสถาบัน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน
การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
ระบบและกลไกการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
การบริหารการเงินและงบประมาณ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ผู้กํากับดูแล
ตัวบ่งชี้
ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ
ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ

ผู้จัดเก็บข้อมูลและหลักฐาน
น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์
น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์

ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ
เลขานุการสํานักสื่อฯ

น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์
นางอภิรดี สุขีเกตุ

เลขานุการสํานักสื่อฯ

นางอภิรดี สุขีเกตุ

หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ

น.ส.ศิริพัตร์ ตันเสถียร
น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์
น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์
นางอภิรดี สุขีเกตุ
น.ส.ศิริพัตร์ ตันเสถียร
ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกงาน

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

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

เลขานุการสํานักสื่อฯ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.สุกัญญา หงษาครประเสริฐ
น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์

ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
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สารบัญ
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6.

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
บทนํา
วิธีการประเมิน
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตาราง ป.1)
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3

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 2553 วันที่ 30
มิถุนายน 2554 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.25 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยมีจํานวน 3 องค์ประกอบ
(1, 3, 8) อยู่ในระดับดีมาก, 3 องค์ประกอบ (4, 5, 6) อยู่ในระดับดี, 1 องค์ประกอบ (2) อยู่ในระดับพอใช้
และ 1 องค์ประกอบ (7) อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 8 องค์ประกอบ โดยสรุปเป็นดังนี้
ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
ประกอบคุณภาพ

0.00 -1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ตัวบ่งชี้
I

P

องค์ประกอบที่ 1

1

องค์ประกอบที่ 2

1

องค์ประกอบที่ 3

1

องค์ประกอบที่ 4

5

องค์ประกอบที่ 5

O

รวม

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้

5.00

คุณภาพดีมาก

3.50

คุณภาพพอใช้

5.00

คุณภาพดีมาก

4.50

คุณภาพดี

1

4.00

คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 6

1

4.00

คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 7

1

2.00

ต้องปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 8

1

5.00

คุณภาพดีมาก

เฉลี่ยรวม
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการ
ประเมิน

1
3

4.50

3.50

4.25

คุณภาพ
ดี

คุณภาพ
พอใช้

คุณภาพ
ดี

หมายเหตุ

4

บทนํา
ข้อมูลพืน้ ฐานของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ตระหนั กถึงความจําเป็นที่ จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทันสมัย ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ เ ริ่ ม เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะจั ด ตั้ ง สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาขึ้ น อย่ า งจริ ง จั ง
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้นชุดหนึ่ง มีรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
กรรมการ ต่อมาได้มีมติให้จัดทําโครงการจัดตั้งสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
มหาวิท ยาลั ย ได้ ป รับ ปรุงอาคารเรี ย นรวม ตึก 14 พื้ น ที่ ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จัด สรรงบ
ประมาณสําหรับการปรับปรุงสถานที่ส่วนสํานักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการห้องสตูดโิ อ
ห้องตัดต่อ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ และห้องผลิตสื่อภาพนิ่ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
(IT Campus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบโครงการ
จัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยี
การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทําให้การจัดการศึกษา ในระบบนี้ได้ผลดี
ไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการแบ่งส่วนงานให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543 สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
จึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกํากับมหาวิทยาลัยตั้งแต่
พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีนโยบายให้สํานักสื่อฯ เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้าง
ฐานข้อมู ล เชิ งวิชาการและเชิงประวั ติศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แ ก่นิสิ ตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักหอสมุดกลาง เพื่อให้มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่หารายได้ในลักษณะการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมทําให้ปัจจุบันสํานักสื่อฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายคุณภาพ
ปรัชญา
เทคโนโลยีนําการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม
ปณิธาน
มุ่งพัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐาน
งานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล
พันธกิจ
1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
3. สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. สร้างสรรค์งานผลิตและให้บริการสื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
5. สร้างแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. พัฒนาระบบการผลิตและบริการให้มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและมีคุณธรรม
3. สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. ผลิตและให้บริการสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ในทุกศาสตร์
และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
5. สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์
6. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
7. สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพื่อหารายได้พัฒนาองค์กร
6

วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ตามระบบและกลไกที่
กําหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้
2. ให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ให้สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
2. ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิม่ เติมโดย
y สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชมสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
y สัมภาษณ์ และจดบันทึก (ผู้บริหาร และบุคลากร)
y ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบัน
ผลดําเนินการ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์

(บรรลุ =9,
ไม่บรรลุ= X)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

P

ข้อ

4

8

9

P

ข้อ

5

O

ร้อยละ

80

6,163

8,680

6

9

5.00

71.00

x

2.00

P

5.00
ข้อ

3

5

9

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ
4.1 ภาวะผู้นําของคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน
4.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบัน
เรียนรู้
4.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
4.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
4.6 ระดับความสําเร็จในการลด
ระยะเวลาและหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ
4.7 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
4.8 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการกิจกรรม 5 ส

5.00
3.50

องค์ประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

5.00

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

คะแนน
เทียบ
เกณฑ์
เต็ม 5
คะแนน

5.00
4.50

P

ข้อ

3

7

9

5.00

P

ข้อ

3

5

9

5.00

P

ข้อ

4

6

9

4.00

P

ข้อ

3

5

9

5.00

P

ข้อ

6

6

9

5.00

O

ข้อ

6

6

9

4.00

O

ข้อ

6

7

9

5.00

O

ข้อ

3

5

9

3.00

ขาด 4

ขาด 6,7

ขาด
5,7,8

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

ผลดําเนินการ
หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์

(บรรลุ =9,
ไม่บรรลุ= X)

องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
5.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

P

ข้อ

5

6

9

P

ข้อ

7

ขาด 1

O

ค่าเฉลี่ย

-

-

-

8

9

4.00

ขาด 9

-

-

-

ยกเว้น

2.00
P

ข้อ

3

2

x

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
8.1 กระบวนการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนโดยเน้นความยั่งยืน
8.2 ระบบการให้บริการวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์

4.00
4.00

องค์ประกอบที่ 7 วิจัยสถาบัน
7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไก
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
สถาบัน

หมายเหตุ

4.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
6.2 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด

คะแนน
เทียบเกณฑ์
เต็ม 5 คะแนน

P

-

-

P

ข้อ

5

ขาด 3-6

5.00
-

ภาพรวมทั้งหมดของคะแนนเทียบเต็ม 5 คะแนน
แปลผลการประเมิน 5 ระดับ

2.00

-

-

-

-

5

9

5.00

ไม่
ประเมิน

4.25
การดําเนินงานระดับดี
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
ประกอบคุณภาพ

0.00 -1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

ตัวบ่งชี้
I

O

องค์ประกอบที่ 1

P
1

องค์ประกอบที่ 2

1

1

องค์ประกอบที่ 3

1

องค์ประกอบที่ 4

5

องค์ประกอบที่ 5

รวม
5.00

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้

คุณภาพดีมาก

3.50

คุณภาพพอใช้

5.00

คุณภาพดีมาก

4.50

คุณภาพดี

1

4.00

คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 6

1

4.00

คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 7

1

2.00

ต้องปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 8

1

5.00

คุณภาพดีมาก

เฉลี่ยรวม
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการ
ประเมิน

3

-

4.50

3.50

4.25

-

คุณภาพ
ดี

คุณภาพ
พอใช้

คุณภาพ
ดี

หมายเหตุ
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 2553 วันที่ 30
มิถุนายน 2554 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 4.25 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยมีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ องค์ประกอบที่ 3 การทํานุบํารุง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และองค์ ป ระกอบที่ 8 ตั ว บ่ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และของหน่ ว ยงาน, มี 3
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 5 การเงินและ
งบประมาณ องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ, มี 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก และมี 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 วิจัยสถาบัน
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม
1. ควรทําความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากรในด้านวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการกําหนดพันธกิจ
ด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
2. ควรเร่งจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการหารายได้
3. ควรเร่งจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยครอบคลุมทั้ง Demand
Side และ Supply Side
องค์ประกอบที่ 1

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ มีกิจกรรม/โครงการที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสํานักสื่อฯ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรประชาสัมพันธ์ผลงานของสํานักสื่อฯ ให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและบุคคล
ภายนอกได้ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการ สื่อ และช่องทางที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ดําเนินการและประเมินผลแล้ว น่าจะได้จัดหมวดหมู่ตามพันธกิจ/
กลุ่มงาน และประมวลผลในภาพรวมของพันธกิจ/กลุ่มงาน
องค์ประกอบที่ 3

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
หากได้มีการกําหนดและ/หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นของสํานักสื่อฯ เอง

จะดียิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 4

การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ มีจดุ โดดเด่นในด้านปัจจัยนําเข้า และกระบวนการของการบริหารจัดการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารมีภาวะผู้นํามาก
2. ให้ความสําคัญในการบริหารเชิงระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
3. ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
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จุดที่ควรพัฒนา
สํานักสื่อฯ มีจุดที่ควรพัฒนาในด้านกระบวนการจัดทํา KM และด้านระดับความสําเร็จ
ดังนี้
1. การทํา KM ยังไม่สนองตอบความต้องการของสํานักสื่อฯ ได้อย่างครบถ้วน
2. การระบุประเด็นความเสี่ยงยังค่อนข้างกระจายในประเด็นย่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติ ซึ่งไม่จําเป็นต้องจัดแผนลดความเสี่ยง
3. ขาดระบบการติดตามประเมินผลและการนําผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้
เวลาในการปฏิบัติงาน
4. ขาดการประเมินผลและการนําผลประเมินผล 5ส ไปปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรม 5ส
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการ KM ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทําความเข้าใจให้ตรงกัน และควรระบุความรู้ที่ต้องการจัดการจากพันธกิจ (Mission) สมรรถนะหลัก (Core
Competency) และการประเมินความต้องการจําเป็น (Need Assessment) ของผู้ต้องการใช้ความรู้
2. ควรให้ความสําคัญของประเด็นความเสี่ยงที่เชื่อมโยง และส่งผลต่อพันธกิจหลักของ
สํานักสื่อฯ ที่สําคัญคือความเสี่ยงด้านรายได้ของสํานักฯ และความเสี่ยงด้านการวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการและการเรียนการสอนที่มีการ
ดําเนินงานจัดหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
สํานักสื่อฯ ยังไม่มีการดําเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างชัดเจน เต็มรูปแบบที่
ต้องการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสํานักสื่อฯ และของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ
1. สํานักสื่อฯ ต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินตามขั้นตอนให้ชัดเจน
2. สํานักสื่อฯ ควรพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของ
ชุมชน มศว และมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
สํานักสื่อฯ มีการดําเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 7

การวิจัยสถาบัน
จุดแข็ง
การจัดสรรงบประมาณการวิจัย ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรของสํานักสื่อฯ
จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริม อบรม ให้บุคลากรให้มีความสามารถด้านการวิจัยมากขึ้น และอาจเป็นใน
ลักษณะงานวิจัยแบบ Routine to Research ที่จะมาใช้ในงานประจําได้

องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
จุดแข็ง
มีการจัดทํา Video on Demand อย่างสมบูรณ์แบบ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ได้รับรู้ในสังคม มศว ให้มากขึ้น และแพร่หลายมากขึ้น และ
ควรจัดให้เป็นอีกระบบหนึ่งของการจัดการความรู้
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พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านระบบการประกันคุณภาพ
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้มีความ
สอดคล้องกับระบบการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการบูรณาการ
ตัวบ่งชี้ให้มีความครอบคลุมการประเมินและการจัดทํารายงานตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีพัฒนาการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษามากขึ้นหลายด้าน โดยมีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินในรอบปีการศึกษา
2552 มาดําเนินการเพื่อให้ผลการดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ และบรรลุเป้าหมาย มีการดําเนินงาน
ตามแผน มีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ การดําเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ
พัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสํานักสื่อฯ เป็นผลให้คะแนนการประเมินในภาพรวมอยู่
ในระดับดี
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
การคํานวณร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) ควรแยกตามกลุ่มงาน เพื่อจะได้
นําไปพัฒนาในกลุ่มงานนั้นๆ
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ภาคผนวก
กําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปีการศึกษา 2553
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
เวลา

กิจกรรม

สถานที่

09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ห้องประชุม 14-404
ประเมินฯ และแนะนําข้อมูลของ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
สํานักสื่อฯ โดยผู้อํานวยการสํานัก
สื่อฯ
09.15 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม
เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการประเมิน
09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา
SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา
SAR และศึกษาหลักฐานข้อมูล
15.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม
เพื่อสรุปผลการประเมิน และ
เตรียมตัวเพื่อนําเสนอผลการ
ประเมิน
16.00 - 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินต่อสํานัก
สื่อฯ

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ

คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ
คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ
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