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 รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นดวยความรวมมือรวมใจของคณะกรรมการดําเนินการประกัน
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ขอมูลทั่วไปของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ชื่อหนวยงาน สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
  Center for Educational Media and Technology 
 
ที่ตั้ง 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 5407, 5404-8, 5414, 5445, 5448 โทรสาร 02-260-3935 

 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (องครักษ) 
107 หมูที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120 
โทรศัพท 02-649-5000 ตอ 1110-3  โทรสาร 02-260-3935 

 
 
ประวตัิความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีหนวยงาน
ทางดาน เทคโนโลยีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในหมวดที่ 9 เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยใหกาวหนาและทันสมัย ในระยะกอนเริ่มแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงไดเร่ิมเตรียมความพรอมที่จะจัดตั้งสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น อยางจริงจัง โดยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขึ้นชุดหน่ึง มีรองอธิการบดี ฝายวิชาการเปนประธานกรรมการ ตอมาไดมีมติใหจัดทําโครงการจัดตั้ง
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันที่ 24 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 
 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พ้ืนที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และ
ไดจัดสรร งบประมาณสําหรับการปรับปรุงสถานที่สวนสํานักงานโครงการ หองประชุม หองควบคุม
การผลิตรายการ หองสตูดิโอ หองตัดตอ หองบริการส่ือโสตทัศน และหองผลิตสื่อภาพน่ิง 
 ตอมาในป พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการเครือขาย
สารสนเทศ เพ่ือการศึกษา (IT Campus) ในวงเงิน 129 ลานบาท จึงไดมอบหมายใหสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเปน
การผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทําใหการจัดการศึกษาในระบบนี้ไดผลดีไมนอยกวาการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตไดปริมาณมากกวาเดิม ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จึงไดดําเนินการแบงสวนงานใหสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาเปนสวน
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งานในกํากับของมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา
จึงถูกบริหารงานภายใตระเบียบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยสวนงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยตั้งแต พ.ศ. 2543 เปนตนมา และในป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดมี
นโยบายใหสํานักส่ือฯ เปนหนวยงาน สนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สรางฐานขอมูล เชิงวิชาการและเชิงประวัติศาสตร เปนสถานที่ฝก
ปฏิบัติงานใหแกนิสิตคณะตางๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 
เชน สํานักคอมพิวเตอร และสํานักหอสมุดกลาง เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนหนวยงานที่หารายไดในลักษณะการใหบริการวิชาการแกสังคม
ทําใหปจจุบันสํานักสื่อฯ ตองมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ ปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการ เพ่ือใหสอดคลองกับภาระงานและพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร 
 

ปรัชญา 
เทคโนโลยีนําการศึกษาสูความเจริญงอกงาม 
 
ปณิธาน 
มุงพัฒนาการผลิตและการใหบริการที่มีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนใหการเรียนการสอน

และกิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 
วิสัยทัศน    
มุงม่ัน สรางสรรค การผลิตและใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาบนฐานงานวิจัยและพัฒนาใหมีคุณภาพระดับสากล 
 
พันธกิจ 
1. สรางองคความรูใหมทางเทคโนโลยีการศกึษา 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและคุณธรรม 
3. สรางความรวมมือดานเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน 
4. สรางสรรคงานผลิตและใหบริการส่ือที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล  
5. สรางแหลงทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
6. พัฒนาระบบการผลิตและบรกิารใหมีคุณภาพ  
7.  สรางสรรคองคกรบริการเชงิธุรกิจ  
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เปาประสงค 
1. ศึกษาวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีเจตคติที่ดีตอการใหบริการ 
3. สรางเครือขายดานเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน 
4. ผลิตและใหบริการสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู

ในทุกศาสตรและสาขาวิชาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล 
5. สรางฐานขอมูลทางวิชาการและกิจกรรม เพ่ือใชเปนแหลงศึกษาและอางอิง

ขอมูลทางประวัติศาสตร 
6. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการองคกรที่มาตรฐาน

และมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
7. สรางสรรคงานผลิตและบริการ เพ่ือหารายไดพัฒนาองคกร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “พัฒนาสํานักสื่อฯ เปนหนวยงานผลิต ส่ือและ

เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย”   

2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “สรางองคความรูและนวตักรรมทางเทคโนโลยี
การศึกษา” 

3. ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 “พัฒนาสํานักส่ือฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู” 
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 “สรางเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยี

การศึกษา”  
5. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 “หารายไดเพ่ือพัฒนาหนวยงาน”  
6. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 “การสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงธุรกิจ”
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โครงสรางการบริหารจัดการของสํานักสื่อฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนบุคลากรปจจุบัน 
 

อัตราจาง จํานวนคลากร รอยละ 

1. ขาราชการ 5 21.70 

2. พนง.มหาวิทยาลัยรายได (ประจํา) 7 30.40 

3. พนง.มหาวิทยาลัยเงินแผนดิน (ประจํา) 7 30.40 

4. ลูกจางประจํา 2 8.70 

5. ลูกจางชั่วคราวโครงการ (รายเดือน) 2 8.70 

รวม 23  

 
 

สํานักงานผูอํานวยการ ฝายผลิตส่ือการเรียนรู 

ฝายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธผานเครือขายและบริการโสตทัศนูปกรณ 
(ประสานมิตร-องครักษ) 

ฝายวิจยัและฝกอบรม 

ศูนยการพิมพ มศว 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_detail_new.asp?fc=17&ps=P&pn=ขรก.�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_detail_new.asp?fc=17&ps=A1&pn=พนง.มหาวิทยาลัยรายได้%20(ประจำ)�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_detail_new.asp?fc=17&ps=E1&pn=พนง.มหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน%20(ประจำ)�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_detail_new.asp?fc=17&ps=M&pn=ลจ.ปจ.�
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การพัฒนาบุคลากร  ปการศึกษา 2552 

มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปการศึกษา) 37 คร้ัง      

  • ฝกอบรม/เชิงปฏิบัติการ  16 คร้ัง  

  • สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ 8 คร้ัง  

  • ประชุมวชิาการ 2 คร้ัง  

  • ฟงบรรยาย 4 คร้ัง  

  • ศึกษาดูงาน  7 คร้ัง   

  • เสวนา  0 คร้ัง   

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา(ปการศึกษา) 23 คน จากจํานวน บุคลากร 23 คน    

  • สายสนับสนุน 23 คน จากจํานวน บุคลากร 23 คน    

 
การใหบริการวิชาการ 

จํานวนครั้งในการใหบริการวิชาการ (ปการศึกษา) 18 คร้ัง  

  • การเปนกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 0 คร้ัง  

  • การเปนกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 1 คร้ัง  

  • การเปนกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 0 คร้ัง  

  • การเปนวิทยากร 12 คร้ัง  

  • การจัดฝกอบรม 2 คร้ัง  

  • การใหคําปรึกษาทางวชิาการ 0 คร้ัง  

  • การคนควา สํารวจและวิเคราะห 0 คร้ัง  

  • การทดสอบ ตรวจสอบ 0 คร้ัง  

  • การวางระบบและออกแบบ 0 คร้ัง  

  • การผลิต ประดิษฐ 2 คร้ัง  

  • อ่ืนๆ 1 คร้ัง  

 

http://fis.swu.ac.th/fismain/thai/person/traininfo.asp?yy_case=2&fac_code=17&tr1=1&tr2=1&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/thai/person/traininfo.asp?yy_case=2&fac_code=17&tr1=4&tr2=4&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/thai/person/traininfo.asp?yy_case=2&fac_code=17&tr1=2&tr2=2&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/thai/person/traininfo.asp?yy_case=2&fac_code=17&tr1=5&tr2=5&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/thai/person/traininfo.asp?yy_case=2&fac_code=17&tr1=6&tr2=6&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/thai/person/traininfo.asp?yy_case=2&fac_code=17&tr1=7&tr2=7&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/kpi/TrainbyPerson.asp?fc=17&type=2&yy_case=2&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=3&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=12&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=13&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=14&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=23&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=22&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=18&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=19&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=20&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=21&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/person/serv_out.asp?tr=24&yy=2552&yy_case=2&fc=17�
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งานวิจัย 

จํานวนเงินของงานวิจัย (ปงบประมาณ)   363,300.00 บาท  

 

ที่ หัวขอ ผูวิจัย/รวม 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1. การพัฒนารูปแบบการใหบริการเชิงธุรกิจสํานัก

สื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

หัวหนาโครงการ 
น.ส.23สายรุง ลวิัลย 
ผูวิจัยรวม 
นายฤทธิชัย ออนม่ิง 
นางนฤมล ศิระวงษ 

50,000.00 

2. การพัฒนารูปแบบการสอนทางไกลปฏิสมัพันธ 
สําหรับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หัวหนาโครงการ 
นาย26ยอดชาย ไทยประเสรฐิ
ผูวิจัยรวม 
นายฤทธิชัย ออนม่ิง 
 

263,300.00 

3. การประเมินคณุภาพระบบวดิีทัศนตามประสงค
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

หัวหนาโครงการ 
น.ส.29สายรุง ลวิัลย 
ผูวิจัยรวม 
นางนฤมล ศิระวงษ 

50,000.00 

 
 
 

http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/pub/res_list_all.asp?in=&yy_case=&fc=17&yy=2552�
javascript:NewWindow('../person/resume_new.asp?id=1078')�
javascript:NewWindow('../person/resume_new.asp?id=1080')�
javascript:NewWindow('../person/resume_new.asp?id=1078')�
javascript:NewWindow('res_detail.asp?id=2390')�
javascript:NewWindow('res_detail.asp?id=2390')�
javascript:NewWindow('../person/resume_new.asp?id=1080')�
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สวนท่ี 2 
 

สวนสาระ 
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รายงานผลการดําเนินงานของคณะรายมาตรฐานและตัวบงช้ี 
 

(ระดับสํานัก สถาบัน และศูนยตางๆ  มีองคประกอบ 7 องคประกอบ รวม จํานวนตัวบงชี้  25  ตัวบงชี้) 

 
องคประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

ตัวบงช้ี 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

6 6 7 
ไมครบ 

5 ขอแรก 
5-6  

ขอแรก 
ครบทุก
ขอ 

7 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือและเทคโนโลยี ไดจัดการประชุมเพื่อวิพากษแผนยุทธศาสตร โดยเชิญบุคคลภายนอกที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาเขารวมแสดงความคิดเห็นตอแผนยุทธศาสตร แลวนํา
ขอเสนอแนะดังกลาวไปประกอบการพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป ของสํานักส่ือฯ รวมถึงไดนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2551 ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร โดยสํานักส่ือฯ ไดจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร วิเคราะห
ความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต รวมถึงไดกําหนดตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกพันธกิจ รวมถึงได
กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนประจําทุกเดือน 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 

สํานักส่ือและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อ กําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร วิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต รวมถึงไดกําหนดตัวบงชี้ที่วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกพันธกิจ 
 

ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2552-2566) (1.1-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (1.1-1-2) 
 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.1/17-1-1-1.1-1-1_แผนยุทธศาสตร์ 2552-2566.pdf�
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�  ลําดับท่ี 3 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และการสรางประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของสํานักส่ือฯ 
(32cemt_รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ) 

�  ลําดับท่ี 4 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1.1-1-4)  

2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลอง
กันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 

สํานักส่ือฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมเพื่อวิพากษแผนยุทธศาสตร แลวเชิญบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูมี
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีการศึกษา เขารวมประชุมใหขอเสนอแนะ ซึ่งสํานักส่ือฯ ไดนํา
ขอเสนอแนะไปเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป โดยจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และการสรางประสิทธิภาพการ
ทํางานเปนทีมของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 
2553 โดยกําหนดใหผูบริหารและบุคลากรเขารวมสัมมนา ระดมสมอง กําหนดแผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการ และกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จของแตละเปาประสงค ใหมีความ
สอดคลอง วิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติราชการทั้งระยะสั้นและระยะใหมีความสอดคลอง
กับพันธกิจของสํานักส่ือฯ และมหาวิทยาลัย 
  

ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (1.1-1-2) 
�  ลําดับท่ี 2 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และการสรางประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของสํานักส่ือฯ 
(35cemt_รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ)  

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
สํานักส่ือฯ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป รวมถึงไดกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และเปาหมายในการ
ดําเนินการ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใหครบทุกภารกิจ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานักส่ือฯ (361.1-1-4)  

4 มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกจิ 
 

สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครบทุกภารกิจ 
จากจํานวนโครงการทั้งส้ิน 38 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 
52-ปจจุบัน) ไดดําเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 เพื่อใหมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
 
   

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.1/17-1-4-1.1-1-4_Action plan 52.pdf�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.1/17-2-1-1.1-1-2_แผนยุทธศาสตร์ 2553-2567.pdf�
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ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ของสํานักส่ือฯ (371.1-4-1 ) 
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ครัง้ที่ 2/2553 วันที่ 29 เม.ย. 53 

(1.1-4-2 )  

5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารหนวยงาน 
สํานักส่ือฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานัก
ส่ือฯ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ เปนประจําทุกเดือน รวมถึง
ไดกําหนดใหฝายวิชาการดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เสนอตอผูอํานวยการสํานักส่ือฯ เม่ือส้ินปงบประมาณ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1  ขอมูลสรุปการติดตามการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการสํานักส่ือฯ       

(391.1-5-1 ) 
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ครั้งที ่5/2552 (1.1-5-1) 
�  ลําดับท่ี 3  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ป 2552  (1.1-4-1)  

6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สมํ่าเสมอ 
 

สํานักส่ือฯ ไดจัดประชุมวิพากษแผนยุทธศาสตร 15 ป ของสํานักส่ือฯ และโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
เปาหมายกับแผนยุทธศาสตร 15 ป ของ มศว โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับภารกิจที่
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหสํานักส่ือฯ รับผิดชอบในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “สรางองค
ความรูดานการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกศาสตรและสาขาวิชาใหมีคุณภาพ” ซึ่ง
สํานักส่ือฯ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการสนับสนุนในเปาประสงคที่ 1.7 พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีคุณภาพ (รหัสโครงการ S22) เปาประสงคที่ 1.10 พัฒนา
โรงเรียนสาธิตใหเปนโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีชื่อเสียงระดับสากล (รหัส
โครงการ S30) นอกจากนี้ยังไดกําหนดแผนงานกิจกรรม โครงการใหมีความเหมาะสม รองรับการ
ขยายงานดานเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต   

ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประชุมวิพากษแผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (411.1-6-1) 
�  ลําดับท่ี 2 รายงานสรุปการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( cemt_รายงานการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ)  

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.1/17-4-2-1.1-4-2_รายงานประชุมประจำสำนักสื่อฯ ครั้งที่ 2_2553_29 เม.ย. 53.pdf�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.1/17-5-3-1.1-4-1_ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 52.pdf�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.1/17-6-2-cemt_รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.pdf�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.1/17-6-2-cemt_รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.pdf�
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7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 
สํานักส่ือฯ ไดนําผลการวิพากษแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2552-2566) ซึ่งไดทําการวิเคราะห และ
ไดขอเสนอแนะจากบุคคล (ผูทรงคุณวุฒิ) ภายนอก ไปปรับปรุงกลยุทธ รวมถึงไดนําผลการประเมิน
ตนเอง ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหครอบคลุมตัวบงชี้ที่ยังไมไดคุณภาพของสํานักส่ือฯ อาทิเชน 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-
2567) ของสํานักส่ือฯ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2552-2566) ( 1.1-1-1) 
�  ลําดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) ( 1.1-1-2) 
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ  

(45cemt_รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ) 
�  ลําดับท่ี 4 รายงานการประชุมวิพากษแผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (461.1-6-1)  

    
 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.1/17-7-1-1.1-1-1_แผนยุทธศาสตร์ 2552-2566.pdf�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.1/17-7-2-1.1-1-2_แผนยุทธศาสตร์ 2553-2567.pdf�
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ตัวบงช้ี 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

70 80 100 
รอยละ
60-74 

รอยละ 
75-89 

รอยละ 
90-100 

80 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสํานักส่ือฯ 
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับพันธกิจ 4 ดานของ
มหาวิทยาลัย ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม และดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสํานักส่ือฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการป 2552 ไวทั้งส้ิน 14 ตัวชี้วัด 
และไดดําเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเปาหมาย 38 โครงการ/
กิจกรรม อนึ่งจากผลการดําเนินการในป 2552 สํานักส่ือฯ มีผลการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ รอยละ 100  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 รอยละตัวบงช้ีไดจาก จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานที่บรรลเุปาหมาย กับจํานวน
ตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ซึ่งสํานักส่ือฯ กําหนดตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายไว 14 ตัวชี้วัด และสามารถ
ดําเนินการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลา 38 โครงการ ดังนัน้ รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดในป 2552 ของสํานักส่ือฯ คิดเปนรอยละ 100 การคํานวณ รอยละของ
การบรรลุเปาหมาย = 14 X100/14 = 100 % 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานักส่ือฯ ( 1.2-1-1 ) 
�  ลําดับท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ของสํานกัส่ือฯ (481.2-1-2 )  

    
 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/1/1.2/17-1-1-1.2-1-1 Action plan 52.pdf�
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องคประกอบ 2  ภารกิจหลัก 

ตัวบงช้ี 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏบิัติงานและการใหบริการ  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

5 6 7 
ไมครบ  

5 ขอแรก 
ดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

5 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการใหบริการ โดยในป 2552 ไดจัดทําโครงการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการเชิงธุรกิจ เพื่อนําผลที่จากการวิจัยไปสรางโมเดลรูปแบบการใหบริการเชิง
ธุรกิจ มีการประเมิน ทบทวนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน โดยการนําวาระการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรเปนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ อีกท้ัง มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และการสรางประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม เพื่อปรับแผน
ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และครอบคลุมทุกพันธกิจท่ีดําเนินการ มีการกําหนดขอตกลงการใหบริการท่ี
ชัดเจน โดยระบุขั้นตอน วิธีการ และมาตรฐานการใหบริการ 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการจัดทํานโยบาย แผน และการดําเนินงานในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดนโยบาย พันธกิจ เปาประสงค และแผน
ดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตร รวมถงึไดดําเนินการขอแบงสวนงานภายในใหม เพื่อให
สอดคลองกับภารกิจของสํานักส่ือฯ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา (1.1-1-1) 
�  ลําดับท่ี 2 ขอมูลการจัดต้ังสวนงานภายในสํานักส่ือฯ (492.1-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 ขอตกลงการใหบริการ ( 2.1-4-1) 
�  ลําดับท่ี 4 แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (2.1-1-4) 

2 มีโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน และมีการวิเคราะหอัตรากําลังที่ชัดเจน 
สํานักส่ือฯ มีโครงสรางการบริหารงานของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา และโครงสรางการ
บริหารภายในสํานักส่ือฯ และไดขอแบงสวนงานภายในใหม เพื่อใหมีความเหมาะสมกับภารกิจ 
รวมถึงไดทําการวิเคราะหอัตรากําลังของสํานักส่ือฯ เพื่อจดัคนลงงานตามโครงสราง 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (การแบงสวนงานภายในสํานักส่ือฯ) (2.1-2-1)  
�  ลําดับท่ี 2 เอกสารการวิเคราะหอัตรากําลังของสํานักส่ือฯ (2.1-2-2)  
�  ลําดับท่ี 3 โครงสรางการบริหารงานของสํานักส่ือฯ (2.1-2-3)  

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/fac/mydoc52/2/2.1/17-1-3-2.1-4-1_ข้อตกลงการให้บริการ.pdf�
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3 มีใบคุณลักษณะงาน (Job Description) 
สํานักส่ือฯไดจัดทําขอกําหนดภาระงาน (Job Description) ของแตละตําแหนงไวชัดเจน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ใบคุณลักษณะงาน (Job Description) ของแตละตําแหนง (2.1-3-1)  

4 มีระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของหนวยงาน (Procedure Instruction) 
สํานักส่ือฯ มีระเบียบ ขอบังคบั มาตรการและแนวปฏิบัติของหนวยงานไวชัดเจน  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ขอตกลงการขอใชบริการ (2.1-4-1)  
�  ลําดับท่ี 2 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เรือ่ง อัตราคาบริการส่ือฯ (2.1-4-4) 
�  ลําดับท่ี 3 ระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ (พัสดุ การเงิน บญัช ีบุคคล) (2.1-4-3) 
�  ลําดับท่ี 4 ประกาศสํานักส่ือฯ (ขั้นตอนการใหบริการ) (2.1-4-4)  

5 มีวิธีปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน (Work Instruction) 
สํานักส่ือฯ มีการกําหนดขอตกลงการขอใชบริการ ซึ่งระบวิุธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานของการ
ใหบริการ มีประกาศอัตราคาบริการผลิตส่ือเทคโนโลยีการศึกษา มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอื่นๆ เชน การบริหารงานพัสดุ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารการเงินและบัญชี ระเบียบงานสารบรรณ เปนตน  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ขอตกลงการขอใชบริการ (2.1-4-1)  
�  ลําดับท่ี 2 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เรือ่ง อัตราคาบริการผลิตส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา (2.1-4-4)  
�  ลําดับท่ี 3 ระเบียบราชการอื่นๆ เชน ระเบียบการบริหารงานพัสดุ งานสารบรรณ งานบุคคล 

การเงินและบญัชี (2.1-4-3) 

6 มีการประเมินผลและทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติงานอยางตอเนื่อง 
สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลและทบทวนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยการจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนดาํเนินงานเปนประจําทุกป อีก
ทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 
ประชุมผูบริหารและหัวหนางาน และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ เปนประจําทุกเดือน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการ และการสรางประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของสํานักส่ือฯ (2.1-6-1)  
�  ลําดับท่ี 2 ขอมูลสรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสํานกัส่ือฯ (2.1-6-2)   
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7 มีการนําผลประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจหลักของ
หนวยงาน 
สํานักส่ือฯ ไดนําผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน มกีารปรับแผนยทุธศาสตร 15 ป โดยนําผลการวิพากษแผน
ยุทธศาสตรไปประกอบการจัดทําแผนใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน มีคณะกรรมการ
ดําเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดนโยบาย และกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
อีกทั้งทําการประเมินความคิดเห็นของผูรับบริการ แลวนําผลการประเมินความคิดเห็นของผูขอใช
บริการ ไปเปนขอมูลในการปรับปรุงการใหบริการ และการดําเนินการ รวมถึงไดจัดทําโครงการวิจัย 
เพื่อพัฒนารูปแบบการใหบรกิารเปนเชิงธุรกิจ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประชุมการวิพากษแผนยุทธศาสตร (2.1-7-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการ และการสรางประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของสํานักส่ือฯ (2.1-6-1)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักส่ือฯ (2.1-7-3)  
�  ลําดับท่ี 4 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ พ.ศ. 2553-2567 (2.1-1-1)   
�  ลําดับท่ี 5 รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (2.1-7-5)  
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ตัวบงช้ี 2.4  มีระบบกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

0 4 6 
ไมครบ  

5 ขอแรก 
5 - 6  
ขอแรก 

ครบ 
ทุกขอ 

5 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม 
มีการแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานหรือผูรับผิดชอบหลักในการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผน
ยุทธศาสตร หรือโครงการที่จัดขึ้น มีการกําหนดหลักเกณฑในการใหบริการ มีการสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงนําผลไปปรับปรุงการใหบริการวิชาการแกสังคม มีการบูรณาการและเชื่อมโยงการ
บริการวิชาการแกสังคม โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายใหสํานักส่ือฯ ดําเนินการดานการเรียนการสอน  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนนิงานของการบรกิารวิชาการแกสังคม 
สํานักส่ือฯ มีการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตรและแผนดาํเนินงานบริการวิชาการแกสังคมไว 
2 ยุทธศาสตร ไดแก 1. ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสํานักส่ือฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู โดย
กําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดเก่ียวกับบุคลากรไปใหบรกิารวิชาการแกสังคม รวมถึงเปน
แหลงฝกงานแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 5 
หารายไดเพื่อพัฒนาหนวยงาน โดยจัดโครงการ เชน โครงการจําหนายภาพนิ่งและวีดิทัศนงาน
พิธีพะราชทานปริญญาบัตร โครงการฝกอบรม ผลิตวีดิทัศนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การ
บริการส่ือโสตทัศน และกิจกรรมตางๆ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร 15 ป (ป พ.ศ. 2552-2566) (2.4-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (2.4-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนปฏิบัติการ ประจําป 2552 (2.4-1-3)  

2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนที่กําหนด 
มีการมอบหมายใหผูรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตรในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการ
วิชาการแกสังคม รวมถึงแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานในโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
และมอบหมายหนาที่ใหผูรับผดิชอบในการฝกงานแกนักเรยีน นิสิต นักศึกษา 
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ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนปฏิบัติการประจําป 2552 (2.4-1-3)   
�  ลําดับท่ี 2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการผลิตวีดิทัศนที่ระลึกงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรฯ ปการศึกษา 2551 (2.4-2-2)  
�  ลําดับท่ี 3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการฝกอบรม หลักสูตร เทคนิคการ

ถายภาพและตกแตงภาพ (2.4-2-3)  
�  ลําดับท่ี 4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการเครื่องประดับเงิน-ทอง (2.4-2-2)  

�  ลําดับท่ี 5 ขอมูลบุคลากรไปใหบริการวิชาการแกสังคม -  
�  ลําดับท่ี 6 แผนยุทธศาสตร 15 ป (ป พ.ศ. 2553-2567) (2.4-1-2)  

3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
สํานักส่ือฯ มีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบในการใหการบริการวิชาการ เชน โครงการ
ผลิตวีดิทัศนที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 สรุปมติยอคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ  (2.4-3-1)  

4 มีการประเมินผลการปฏบิติังานตามแผนที่กําหนด 
สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานผลการประเมินโครงการผลิตวีดิทัศนที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาฯ 

ปการศึกษา 2551 (2.4-4-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานผลการประเมินโครงการฝกอบรม หลักสูตร เทคนคิการถายภาพและ

ตกแตงภาพ (2.4-4-2)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานผลการประเมินโครงการผลิตวีดิทัศนเครื่องประดับเงิน-ทอง (2.4-4-3) 
�  ลําดับท่ี 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ DVD (2.4-4-4)  
�  ลําดับท่ี 5 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเทคนิคการถายภาพ(2.4-4-5) 
�  ลําดับท่ี 6 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการผลิตวีดิทัศนเครื่องประดบั

เงิน-ทอง (2.4-4-6)  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
มีการประเมินผลโครงการบรกิารวิชาการ เชน โครงการผลิตวีดิทัศนที่ระลึกพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ โครงการฝกอบรม หลักสูตร เทคนิคการถายภาพและตกแตงภาพ โครงการผลิต
เครื่องประดับเงิน-ทอง โดยรายงานปญหา อุปสรรค และประเมินความคิดเห็นของผูรบับริการ 
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงานโครงการครั้งตอไป 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานผลการประเมินโครงการผลิตวีดิทัศนเครื่องประดับเงิน-ทอง (2.4-4-3) 
�  ลําดับท่ี 2 รายงานผลการประเมินโครงการผลิตวีดิทัศนที่ระลึกงานปริญญาฯ (2.4-4-1)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเทคนคิการถายภาพ  (2.4-4-2)   

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/general.asp?fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/general.asp?fc=17�
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6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการ
สนับสนุนดานการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการ
สนับสนุนดานการเรียนการสอน การวิจัย เชน จัดทําโครงการวิจัย 
 

ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร 15 ป สํานักส่ือฯ (ป พ.ศ. 2553-2567) (2.4-1-2)  

7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบรูณา
การระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของหนวยงาน 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  
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ตัวบงช้ี 2.5  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

0 94.12 43.48 
รอนละ 
1-19 

รอยละ 
20-29 

รอยละ 
30 

50 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการดานการบริการวิชาการแกสังคม ดังนี้ 1. จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมหรือจัด
โครงการบริการวิชาการ 2. สงเสริมและสนบัสนุนใหบุคลากรใหบริการวิชาชีพแกสังคม เชน อนุมัติใหบุคลากรไป
เปนคณะกรรมการกําหนดคณุลักษณะครุภัณฑ คณะกรรมการตรวจรับ และเปนผูเชี่ยวชาญ 3. อนุมัติใหบุคลากร
ไปเปนวิทยากรบรรยาย หรือใหความรูดานเทคโนโลยีการศึกษา และดานอื่นๆ ที่เก่ียวของแกหนวยงานตางๆ  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพ่ือใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก
สังคมและชุมชนหรือเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมชุมชนประเทศชาติ หรือ
นานาชาติในปการศึกษานั้น ตอจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง (ไมรวมลา
ศึกษาตอ) ในปการศึกษานั้น 
 

สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการดานการบริการวิชาการแกสังคม ดังนี้ 1. จัดโครงการบริการวิชาการ ไดแก 
1) โครงการผลิตวีดิทัศนที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา 2551 2) โครงการ
ฝกอบรม หลักสูตร เทคนิคการถายภาพและตกแตงภาพ 3) โครงการผลิตวีดิทัศนตนแบบรูปแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องประดับเงินทอง รวมจํานวน 3 โครงการ 2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
ใหบริการวิชาชีพแกสังคม เชน อนุมัติใหบุคลากรไปเปนคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ 
คณะกรรมการตรวจรับ ตามที่คณะตางๆ ขอความอนุเคราะห และเปนผูเชี่ยวชาญ ไปเปนวิทยากร 
การบรรยายใหความรูดานเทคโนโลยีการศึกษา และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ที่ขอ
ความอนุเคราะห จํานวน 7 กิจกรรม = 10 โครงการและกิจกรรม X 100/23 = 43.48% 
 

ดูตามเอกสารประกอบ 

�  ลําดับท่ี 1 เอกสารแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง (QIS) -  

�  ลําดับท่ี 2 รายการกิจกรรม/โครงการบรกิารทางวิชาการแกสังคม (Link QIS) -  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานสรุปจํานวนกิจกรรม/โครงการการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ (2.5-1-3) 
�  ลําดับท่ี 4 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (พ.ศ. 2552-2566) (2.5-1-4)  
�  ลําดับท่ี 5 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (พ.ศ. 2553-2567) (2.5-1-5)  
�  ลําดับท่ี 6 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2552 (2.4-1-3)  

    
 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/general.asp?fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/general.asp?fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/general.asp?fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/general.asp?fc=17�
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ตัวบงช้ี 2.6  รอยละของความพึงพอใจของผูรบับรกิาร  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

2 0 78.48 
รอยละ 
65 - 74 

รอยละ 
75 - 84 

รอยละ  
85 

80 1 2 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิาร ดังนี้ 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ
ใหบริการของสํานักส่ือฯ 2. ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอโครงการบริการวิชาการท่ีสํานักส่ือฯ จัดขึ้น 
จํานวน 3 โครงการ 3. ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอระบบวีดิทัศนตามประสงค ซึ่งสํานักส่ือฯ ไดทํา
การสํารวจความพึงพอใจ ครอบคลุมใน 4 ประเด็นสําคัญ คือ 1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 2. 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4. ดานคุณภาพการใหบริการ ทั้งนี ้ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการของสํานักส่ือฯ พบวา ผูรับบรกิารมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของสํานักส่ือฯ รอยละ 78.48  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ตอ ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด 
สํานักส่ือฯ ไดสํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการท่ีมีตอการใหบริการของสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา ผลการสํารวจความพึงพอใจพบวา 1. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของสํานักส่ือฯ รอยละ 88.64 2. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอโครงการ
บริการวิชาการท่ีสํานักส่ือฯ จัดขึ้น จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย โครงการฝกอบรมเทคนิค
การถายภาพ รอยละ 80.42 โครงการผลิตวีดิทัศนงานปริญญาบัตร รอยละ 57.50 และโครงการ
ผลิตเครื่องประดับเงิน-ทอง รอยละ 92.31 3. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอระบบวีดิทัศน
ตามประสงค รอยละ 73.53 คํานวณ = 392.40/5 = 78.48%  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิารท่ีมีตอโครงการบริการวิชาการ

สํานักส่ือฯ (2.6-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิารท่ีมีตอการใหบริการของ      

สํานักส่ือฯ (2.6-1-2) 
�  ลําดับท่ี 3 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิารท่ีมีตอระบบวีดิทัศนตามประสงค 

(2.6-1-3)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (2.6-1-4) 

�  ลําดับท่ี 5 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ผานระบบ e-Survey -  

  
 

http://esurvey.swu.ac.th/�
http://esurvey.swu.ac.th/�
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องคประกอบ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงช้ี 3.1  มีระบบกลไกในการทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

0 0 4 
ไมครบ 

3 ขอแรก 
ดําเนินการ 
3 ขอแรก 

อยางนอย 
4 ขอแรก 

4 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ ไดจัดโครงการผลิตวีดิทัศนและภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําป
พุทธศักราช 2552 และไดสงส่ือวีดิทัศนและภาพนิ่ง สงไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักหอสมุดกลาง 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (หอจดหมายเหตุ) รวมถึงเผยแพรวีดิทัศนดังกลาวทางเว็บไซตสํานักส่ือฯ 
(http://cemt.swu.ac.th) และจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญเนื่องในวันสงกรานต โดยบุคลากรสํานักงาน
ผูอํานวยการ และบุคลากรฝายผลิตส่ือที่ไมไดไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เขารวมกิจกรรม รวมถึงไดกําหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในแผนยุทธศาสตร 15 ป (ป พ.ศ. 2553-2567) และมอบหมาย
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัยเปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่งสํานักส่ือฯ จะดําเนินการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง อีกท้ังมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการผลิตส่ือการ
เรียนรูโดยจะผลิตส่ือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดทําเปนคลังขอมูลทางวิชาการ/เชิงประวัติศาสตรเปน
ประจําทุกป  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  
สํานักส่ือฯ มีแผนยุทธศาสตรที่ 1 "พัฒนาสํานักส่ือฯ เปนหนวยงานผลิตส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
เพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย"      
โดยกําหนดแผนงานอนรุักษ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งกําหนดใหมกีารผลิตส่ืออนรุักษ สืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะ และจัดโครงการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึงจัดกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (ยทุธศาสตรที่ 1) แผนงานท่ี 9 (6.1-1-1)  

2 มีการกําหนดกิจกรรมหรอืโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มีการดําเนนิ
กิจกรรมอยางตอเนื่อง  
ในป 2552 สํานักส่ือฯ ไดกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลองกับแผนงาน ดังนี ้1. จัดโครงการ
ผลิตวีดิทัศนและภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปพุทธศักราช 
2552 โดยดําเนินการผลิตวีดิทัศนและภาพนิ่งงานพิธี รวมถึงเชิญชวนใหบุคลากรเขารวมพิธีถวาย     
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ผาพระกฐินพระราชทาน 2. บุคลากรสํานักงานผูอํานวยการสํานักส่ือฯ และบุคลากรฝายผลิตส่ือที่ไมได
ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ รวมกิจกรรมรดน้าํดําหัวขอพรจากเลขานุการสํานักส่ือฯ และผูชวย
ผูอํานวยการฝายบริหาร เนื่องในวันสงกรานต อีกทั้งสํานักส่ือฯ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในแผนยุทธศาสตร 15 ป (ป พ.ศ. 2553-2567) โดยจะดําเนินการผลิต
ส่ือ และจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 โครงการผลิตวีดิทัศนและภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ” 

ประจําปพุทธศักราช 2552 (6.1-2-1)   
�  ลําดับท่ี 2 ภาพกิจกรรมบุคลากรรวมรดน้ําดําหัวผูใหญเนื่องในวันสงกรานต (6.1-2-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตร 15 ป (6.1-1-1) 
�  ลําดับท่ี 4 หนังสือเชญิชวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-3-3)  

3 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ   

สํานักส่ือฯ ไดดําเนินโครงการผลิตวีดิทัศนและภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปพุทธศักราช 2552 และไดสงวีดิทัศนและภาพนิ่งไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก สํานักหอสมุดกลาง สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (หอจดหมายเหตุ) เพื่อเผยแพร รวมถึงเผยแพร
วีดิทัศนดังกลาวทางเว็บไซตสํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) และมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับงานดานการผลิตส่ือการเรียนรู โดยระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผน
ยุทธศาสตร 15 ป (ป พ.ศ. 2553-2567) ไวอยางชัดเจน เนื่องจากสํานักส่ือฯ ตองดําเนินการผลิต 
วีดิทัศนและภาพนิ่งพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานเปนประจําทุกป สํานักส่ือฯ จึงมีแผนท่ีจะผลิตส่ือ
การเรียนรู สําหรับสืบสานและเผยแพรดานดังกลาว โดยเผยแพรบนระบบวีดิทัศนตามประสงค เปน
คลังขอมูลวิชาการ เปนประโยชนดานการเรียนการสอน และเปนขอมูลเชิงประวัติศาสตรของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 

ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร 15 ป (6.1-1-1) 
�  ลําดับท่ี 2 โครงการผลิตวีดิทัศนและภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ” 
ประจําปพุทธศักราช 2552 (6.1-2-1)   
�  ลําดับท่ี 3 หนังสือเชญิชวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-3-3)  
�  ลําดับท่ี 4 หนังสือสงวีดิทศันงานกฐินไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ (6.1-3-4)  

4 มีการสงเสริมการดําเนินงานและจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง อาทิ การสราง
บรรยากาศศิลปวัฒนธรรม การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 
 

สํานักส่ือฯ มีการสงเสริมการดําเนินงานและจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง อาทิ มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได งบดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานและจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 เชน คาเลี้ยง
รับรองการประชุมการโครงการศิลปวัฒนธรรม งบประมาณสําหรับจัดโครงการผลิตวีดิทัศนกฐิน
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พระราชทาน งบคาครุภัณฑสําหรับจัดซื้อชุดผลิตส่ือวีดิทัศน ชุดระบบเสียง คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการ และสงเสริม/เชิญชวนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมงานวันสงกรานตของมหาวิทยาลัย พิธีถวาย
ผาพระกฐินพระราชทาน ตลอดจนสํานักส่ือฯ ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไวในแผนยุทธศาสตร 15 ป (ป พ.ศ. 2553-2567) ของสํานักส่ือฯ มีรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการและวิจัย เปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่งจะมีการดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่องทุกป 
 

ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 บันทึกขอความและเอกสารคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได งบดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552- 2553 (6.1-4-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตร 15 ป ของสํานักส่ือฯ (6.1-1-1)  
�  ลําดับท่ี 3 โครงการผลิตวีดิทัศนและภาพนิ่งพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ป 2552 (6.1-2-1)  
�  ลําดับท่ี 4 หนังสือเชญิชวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-3-3)  

5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
ดูตามเอกสารประกอบ  

6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรอืเวทีแสดง
ผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ  
 
ดูตามเอกสารประกอบ  

    
 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552     หนา 
  

Center for Educational Media and Technology 

25 

 

องคประกอบ 4  การบริหารและจัดการ 

ตัวบงช้ี 4.1  ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

5 6 6 
ดําเนินการ

1-4 ขอ 
ดําเนินการ 

5 ขอ 
อยางนอย 

6 ขอ 
6 1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ผูบริหารสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพนัธกิจ และสามารถกํากับดูแล การบริหาร
จัดการ เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักส่ือฯ เกิดประสิทธิภาพ โดยเนนการมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ โปรงใส 
ตรวจสอบได 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 กรรมการหนวยงานเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน 
สํานักส่ือฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ โดยผูบริหาร บุคลากรมีสวนรวมในการระดม
ความคิดเห็น และเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงานตางๆ โดยมกีารประชุม
รวมกันทุกเดือน รวมถงึมีสํานักส่ือฯ มีการเผยแพรคํารับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อใหบุคลากรและบุคคลทั่วไปไดตรวจสอบการดําเนินงาน  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ขอมูลการจัดการประชุมคณะกรรมการสํานกัส่ือฯ (7.1-1-1)  

2 กรรมการหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และให
ขอสังเกตที่มนีัยสําคัญ 
สํานักส่ือฯ ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และการ
สรางประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม โดยผูบริหารและบุคลากรรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร และ
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหความเหน็ชอบ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ครัง้ที่ 3/2553 (7.1-2-1)   
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3 กรรมการหนวยงาน ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคญัตามภารกิจหลักของหนวยงานอยาง
ครบถวนมากกวาปละ 2 ครั้ง 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดกําหนดใหมีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก ในการประชุม 1. คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 2. ผูบริหาร และ
หัวหนางานสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 3. คณะกรรมการประจําสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 สรุปการประชุมคณะกรรมการสํานักส่ือฯ (7.1-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แผนการจัดประชุมสํานักส่ือฯ (7.1-4-3)  

4 มีการประชุมกรรมการหนวยงานอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผนการประชุม 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดมีการประชุมคณะกรรมการสํานักส่ือฯ รอยละ 80  
ของแผนการประชุม 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ขอมูลสรุปการจัดประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (7.1-4-1)  
�  ลําดับท่ี 2 ขอมูลสรุปการจัดประชุมของคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (7.1-4-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนการประชมุคณะกรรมการสํานักส่ือฯ (7.1-4-3)  

5 มีกรรมการหนวยงาน เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางตํ่ารอยละ 80 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีคณะกรรมการ เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางตํ่ารอยละ 80 แบงเปน
คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ รอยละ 85.28 และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ รอยละ 80.55 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (7.1-4-1)  
�  ลําดับท่ี 2 ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (7.1-4-2)  

6 มีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงาน กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางนอย 7 วัน 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาไดมีการจัดสงเอกสารการประชุมและหนังสือเชญิประชุมให
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ กอนลวงหนา 7 วัน เปนบางครั้งที่มีการประชุม  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 หนังสือเชญิประชุม/เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจาํสํานักส่ือฯ (7.1-6-2)  
�  ลําดับท่ี 2 ตารางสรุปการสงเอกสารประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (7.1-6-1)  
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7 มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลง   
กันไวลวงหนา 
สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลงานของหัวหนางาน โดยใชหลักเกณฑการประเมินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ปละ 2 ครั้ง และในปการศึกษา 
2552 สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการประเมินผลงานของผูอํานวยการสํานักส่ือฯ หัวหนางานและเลขานุการ 
โดยไดกําหนดจะจัดโครงการสัมมนาฯ มีการประเมินผลงานผูบรหิารและประเมินความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไวในแผนปรับปรงุ/พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามคําแนะนําของ
ผูตรวจประเมินในปการศึกษา 2551  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ป 2553 (7.1-7-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 
      พลเรอืนสามัญ (7.1-7-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (7.1-7-2)  
�  ลําดับท่ี 4 แบบประเมินผูบริหารสํานักส่ือฯ (7.1-7-3)  
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ตัวบงช้ี 4.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

4 4 4 
ไมครบ  

3 ขอแรก 
ดําเนินการ
3 ขอแรก 

ครบ 
ทุกขอ 

4 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ผูบริหารทุกระดับของสํานักส่ือฯ มีวิสัยทัศน ธรรมมาภิบาล ความยุติธรรม มีความสามารถในการตัดสินใจ 
และแกปญหา ติดตามผลการทํางาน และกํากับควบคุมดูแลบุคลากร ตลอดจนใหการสนับสนุนและเปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีกระบวนการสรรหาผูบรหิารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส 
ตรวจสอบไดโดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการบริหารสวนงานในกํากับ
ของมหมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2543  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วาดวยการบริหารสวนงานในกาํกับของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 -  

2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มอียูโดย
คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูบริหารทุกระดับของสํานักส่ือฯ ใชหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของสํานักส่ือฯ และผูมีสวนไดสวนเสียเปนสําคัญทั้งในการบริหารจัดการ 
เชน การบริหารงบประมาณคํานึงถึงการประหยัด คุมคา และใหความรวมมือสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร ใหมีความเจริญกาวหนา โดยคํานึงถึงความยุติธรรม โปรงใส และยึด
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (7.2-2-1)  
�  ลําดับท่ี 2 หนังสืออนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอ (7.2-2-2)  

 

 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=47&doc_type_cd=2&BOX_SERIES=44&SERIES=1&count=108�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=47&doc_type_cd=2&BOX_SERIES=44&SERIES=1&count=108�
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3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในหนวยงาน 
สํานักส่ือฯ มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของหัวหนางานที่ชัดเจน 
โดยอิงเกณฑ ระเบียบของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (7.2-3-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (7.2-3-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แบบประเมินผูบริหารสํานักส่ือฯ (7.2-3-3)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ป 2553 (7.2-2-1)  

4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศกัยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดดําเนินการขอต้ังงบประมาณเงินรายได เพื่อสนบัสนุน
การพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา โดยการสงเสริมใหเขารวมการอบรม /สัมมนา ศึกษา/ดูงาน 
เพื่อเปนการพฒันาความรูความสามารถและนําความรูมาใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน
ตอไป รวมถึงมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (KM) มีการกําหนดแผนงานโครงการ อกีทั้ง 
กําหนดแผนยุทธศาสตรที่มุงสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูบรหิารทุกระดับ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คําขอต้ังงบประมาณเงินรายได ป 2552 (7.2-4-1)   
�  ลําดับท่ี 2 แผนการจัดการความรูสํานักส่ือฯ (KM)  (7.2-4-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (7.2-4-3)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากร (KM)  (7.2-4-4)  
�  ลําดับท่ี 5 ขอมูลการพัฒนาผูบริหารสํานักส่ือฯ (ไปศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ 

ฝกอบรม สัมมนา ฯลฯ) -  

    
 

http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/kpi/TrainbyPerson.asp?fc=17&type=2&yy_case=2&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/kpi/TrainbyPerson.asp?fc=17&type=2&yy_case=2&yy=2552�
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ตัวบงช้ี 4.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

4 0 3 
ไมครบ  

3 ขอแรก 
ดําเนินการ
3 ขอแรก 

อยางนอย  
4 ขอแรก 

4 1 2 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในป พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการจัดระบบการจัดการความรูของสํานักส่ือฯ โดยมีการทบทวนและ
จัดทําแผนการจัดการความรู กําหนดแผนการจัดการความรู ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสํานักส่ือฯ เปน
องคกรแหงการเรียนรู และยุทธศาสตรที่ 6 การสรางวัฒนธรรมองคกรเชิง และจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ไดกําหนดแผน
ในการพัฒนาบุคลากรในกิจกรรมตางๆ อาทิ 1. จัดกิจกรรม “พี่สอนนอง” เพื่อฝกอบรมการปฏิบัติงาน 
(Operation Training) 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 3. จัดกิจกรรมการฝกทักษะ (Skill Training) 4. 
สนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ ฝกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. จัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา และมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย รอยละ 100 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรบัทราบ 
สํานักส่ือฯ มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ โดยไดจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร ทบทวนและกําหนดแผนการจัดการความรู ในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสํานักส่ือฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู ซึง่จะดําเนินการเกี่ยวกับระบบการ
ฝกอบรม ฝกปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความสามารถ และยุทธศาสตรที่ 6 การสรางวัฒนธรรมองคกรเชิงธุรกิจ มีการทบทวนและปรับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จากแผนยุทธศาสตรเดิม มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมใน
การจัดโครงการอบรม สัมมนา การใหความรูทางดานวิชาการวิชาชีพ ฝกดานทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงดานเทคโนโลยีใหมๆ แกบคุลากร อีกทั้งในป 2552 สํานักส่ือฯ ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาบุคลากรสํานักส่ือฯ มกีารฝกอบรม ฝกทักษะวิชาชีพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยได
ประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบและใหบุคลากรเขารวมโครงการสัมมนาฯ กําหนดแผน
ยุทธศาสตร และแจงกําหนดการฝกอบรม ฝกทักษะใหบุคลากรทราบ 
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ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (เฉพาะยุทธศาสตรที่ 3 และ 6) (7.3-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําป 2553 (7.3-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 หนังสือขออนมุัติจัดโครงการและจัดกิจกรรม KM (7.3-1-3)  
�  ลําดับท่ี 4 โครงการและแผนงาน KM (7.3-1-4)  
�  ลําดับท่ี 5 รายงานสัมมนาวัฒนธรรมองคกรเชิงธุรกิจ (7.3-1-5)  

2 มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
ไมนอยกวารอยละ 50 
สํานักส่ือฯ มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ไมนอย
กวารอยละ 50 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 หนังสือการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู (7.3-1-3)  
�  ลําดับท่ี 2 หนังสือรายงานสรุปผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสํานักส่ือฯ (7.3-2-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนงานโครงการ KM (7.3-2-3) 
�  ลําดับท่ี 4 ประมวลภาพการดําเนินกิจกรรมจัดการความรู (7.3-2-4)  

3 มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  
รอยละ 100 
สํานักส่ือฯ มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย รอยละ 
100 โดยไดดําเนินกิจกรรม 5 ดาน ดังนี ้1. จัดกิจกรรม “พี่สอนนอง” เพื่อฝกอบรมการปฏิบัติงาน 
(Operation Training) 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 3. จัดกิจกรรมการฝกทักษะ (Skill 
Training) 4. สนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ ฝกอบรมและสัมมนา ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 5. จัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา ซึ่งไดดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
และตัวชี้ คิดเปนรอยละ 100 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนจัดการความรูสํานักส่ือฯ (7.3-2-3)  
�  ลําดับท่ี 2 หนังสือ/รายงานสรุปผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสํานักส่ือฯ (7.3-2-2)  

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
สํานักส่ือฯ มีการติดตามผลการดําเนินการจัดการความรู 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 หนังสือ/รายงานสรุปผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสํานักส่ือฯ (7.3-2-2)  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรบัใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึง่ของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  

    



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552     หนา 
  

Center for Educational Media and Technology 

32 

ตัวบงช้ี 4.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

5 4 6 
ไมครบ  

3 ขอแรก 
ดําเนินการ 
3–4 ขอแรก 

อยางนอย 
5 ขอแรก 

5 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสํานักส่ือฯ มีการมอบหมายงานผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด และ
ความสนใจของแตละบุคคล รวมถึงมีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับดานความพึงพอใจในการ
ทํางาน สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน นโยบายของสาํนักส่ือฯ และกําหนดแผนยุทธศาสตรที่
ระบุกลยุทธและวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป เชน การสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบความสําเร็จดานการศึกษา และหนาที่การงาน 
และมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ โดยการสงเสรมิ สนับสนุนบคุลากรทุกระดับใหมีความรู เปดโอกาส
ใหพัฒนาตัวเองดวยการเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ เชน ศึกษาตอ อบรม สัมมนา ดูงาน เขารวมการประชุม
วิชาการ  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบคุคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 
สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ โดยการกําหนดแผนยุทธศาสตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (KM) มีการวิเคราะห
อัตรากําลัง  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (7.4-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 โครงการพัฒนาบุคลากร (KM) และแผนงานโครงการ (7.4-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 เอกสารการวิเคราะหอัตรากําลังของสํานักส่ือฯ (7.4-1-3)  
�  ลําดับท่ี 4 แผนอัตรากําลัง ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) (7.4-1-4)  
�  ลําดับท่ี 5 แผนการดําเนนิงานบุคคลสํานักส่ือฯ (7.4-1-5)  
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2 มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง 
การสนับสนุนเขารวมประชมุ ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวชิาการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลงัใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีคณุภาพ 
สํานักส่ือฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรสํานักส่ือฯ จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร (KM) เพื่อสรางระบบการฝกอบรมการปฏิบัติงาน การฝกทักษะ และการเรียนรู
กระบวนการทํางาน วิธีการทํางานจากเครื่องมือและอุปกรณ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน อีกทั้ง สํานักส่ือฯ มีการแบงสวนงานภายในใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ มีการจัดวางคนลงตําแหนง และใหการสนบัสนุนบุคลากรเขารวม
ประชุม ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาตอ สรางผลงานทางวิชาการโดยการอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยแกบุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมี
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ เชน การเสนอชือ่ใหไดรับเงินโบนัสพิเศษ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (7.4-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานสรุปโครงการพัฒนาบคุลากร (KM) (7.4-2-2)  
�  ลําดับท่ี 3 หนังสือ/ขอมูลการแบงสวนงานภายใน (7.4-2-3)  
�  ลําดับท่ี 4 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยแกบุคลากร 

(7.4-2-4)  
�  ลําดับท่ี 5 หนังสือการเสนอชื่อใหบคุลากรไดรับเงนิโบนัสพิเศษ (7.4-2-5)   
�  ลําดับท่ี 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  

-  

�  ลําดับท่ี 7 ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 -  

�  ลําดับท่ี 8 สถิติบุคลากรสํานักส่ือฯ ที่ไดรับการพัฒนา -  
�  ลําดับท่ี 9 หนังสือเสนอเล่ือนขั้นเงนิเดือนและปรับคาจางบุคลากร (7.4-2-9)   

3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศทีด่ีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศ
ที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข เชน 1. จัดโครงการ 5 ส 2. 
จัดทําคําขอต้ังงบประมาณสนับสนุนเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 3. สนับสนุนใหบคุลากรเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4. ดําเนิน 
การท่ีเก่ียวของกับสิทธิสวัสดิการจากงาน สวัสดิการของมหาวิทยาลัย เชน เงินกูสวัสดิการ และ
เงินกูเพื่อเชาซือ้คอมพิวเตอร คาเยี่ยมไข 5. อนุมัติใหบุคลากรเขารวมโครงการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย  

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=1821&doc_type_cd=2&BOX_SERIES=1706&SERIES=1&count=63�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=137&doc_type_cd=1&BOX_SERIES=99&SERIES=1&count=481�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/kpi/TrainbyPerson.asp?fc=17&type=2&yy_case=2&yy=2552�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=1821&doc_type_cd=2&BOX_SERIES=1706&SERIES=1&count=63�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=137&doc_type_cd=1&BOX_SERIES=99&SERIES=1&count=481�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/kpi/TrainbyPerson.asp?fc=17&type=2&yy_case=2&yy=2552�
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ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 โครงการ 5 ส / ภาพกิจกรรม 5 ส (7.4-3-1)  
�  ลําดับท่ี 2 คําขอต้ังงบประมาณสนับสนุนเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล และการศึกษาของ

บุตร (7.4-3-2) 
�  ลําดับท่ี 3 หนังสือแจงบุคลากรเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (7.4-3-3)  
�  ลําดับท่ี 4 เอกสาร/หนังสือการเบิกจายคาเยี่ยมไข (7.4-4-3)  
�  ลําดับท่ี 5 หนังสือ/เอกสารการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการกีฬาเพื่อ

เสริมสรางสุขภาพที่ดี (7.4-3-5)   
�  ลําดับท่ี 6 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เรือ่ง สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

และการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย -  
�  ลําดับท่ี 7 หลักเกณฑการจายเงินกองทนุสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ          

-  
�  ลําดับท่ี 8 หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการเกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2)      

พ.ศ. 2549 -  

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศกัยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 
สํานักส่ือฯ มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพ เชน 1. การอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 2. การอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจยัแกบุคลากร 3. อนุมัติใหบุคลากรไปใหความรู 
ใหบริการวิชาการแกสังคมในดานตางๆ 4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการสัมมนา 
ฝกอบรม ศึกษาดูงานในดานที่เก่ียวของเพื่อพัฒนาศักยภาพ 5. การสงเสริมใหสรางผลงานทาง
วิชาการหรืออืน่ๆ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 หนังสือ/คําส่ังการอนุมัติใหบุคลากรลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก (7.4-4-1)   
�  ลําดับท่ี 2 การอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยแกบุคลากร  

      (7.4-4-2)  -  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานสรุปจํานวนบุคลากรไปใหความรู ใหบริการวิชาการแกสังคมในดานตางๆ  

-  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานสรุปจํานวนบุคลากรท่ีเขารวมการสัมมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม

วิชาการ/การบรรยาย -  

�  ลําดับท่ี 5 รายการการไดรับรางวัลของบคุลากร (จารุวัส) -  

 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=1823&doc_type_cd=4&BOX_SERIES=1708&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=1427&doc_type_cd=4&BOX_SERIES=1316&SERIES=1&count=47�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=1827&doc_type_cd=4&BOX_SERIES=1712&SERIES=1&count=26�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/pub/res_list_all.asp?in=&yy_case=&fc=17&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/general.asp?fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/kpi/TrainbyPerson.asp?fc=17&type=2&yy_case=2&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/thai/reward/rwpage.asp?yy=2552&yy_case=3&st=1&ty=1&fc=17�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=1823&doc_type_cd=4&BOX_SERIES=1708&SERIES=1�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=1427&doc_type_cd=4&BOX_SERIES=1316&SERIES=1&count=47�
http://edocument.swu.ac.th/showdetail.asp?doc_id=1827&doc_type_cd=4&BOX_SERIES=1712&SERIES=1&count=26�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/pub/res_list_all.asp?in=&yy_case=&fc=17&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/general.asp?fc=17�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/kpi/TrainbyPerson.asp?fc=17&type=2&yy_case=2&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/thai/reward/rwpage.asp?yy=2552&yy_case=3&st=1&ty=1&fc=17�
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5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทกุระดับอยางเปนระบบ 
สํานักส่ือฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ โดยไดจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนยทุธศาสตร และทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอการ
บริหารงานของผูบริหาร และความพึงพอใจในการทํางาน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แบบประเมินผูบริหารสํานักส่ือฯ (7.4-5-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากร (7.4-5-2)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ป 2553 (7.4-5-3)  

6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 
สํานักส่ือฯ ไดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําเสนอผูอํานวยการสํานัก
ส่ือฯ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ป 2553 (7.4-5-3)  
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ตัวบงช้ี 4.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

3 2 3 
ไมครบ  

3 ขอแรก 
ดําเนินการ 
3-4 ขอแรก 

ครบ 
ทุกขอ 

4 1 2 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการ
ของสํานักส่ือฯ มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสํานักอยาง
สมํ่าเสมอ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมการประชุมวิพากษแผนยุทธศาสตร เพื่อรวมกําหนด
ทิศทางนโยบายของสํานัก มีการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตางๆ อาทิ 
รายงานประจําป แผนพับ เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ปายไฟ (ไวนิล) จัดนิทรรศการในงาน 60 ป มศว 
และจัดทําวีดิทัศนแนะนําสํานักส่ือฯ เผยแพรในงาน IT วิชาการ รวมถึงมรีะบบการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนผานชองทางตาง ๆ เชน กลองรับฟงความคิดเห็น ทางโทรศัพท เว็บไซต เว็บบอรด และมีการ
นําความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดจัดประชุมวิพากษแผนยุทธศาสตรไปประกอบการบริหารงาน และปรับ
แผนยุทธศาสตรของสํานักส่ือฯ รวมถึงมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการเปดขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาท ิเอกสาร
ส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ 
สํานักส่ือฯ มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ 
รายงานประจําป แผนพับ/โบวชัวร ประกาศสํานักส่ือฯเว็บไซตสํานักส่ือฯ 
(http://cemt.swu.ac.th) บอรดประชาสัมพันธ ปายไฟ (ไวนิล) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
และสํานักส่ือฯ รวมจัดนิทรรศการ งาน “มศว 60 ป ศรีสงามหานคร : จดุเปลี่ยน มศว” มีบูธป
ระชาสัมพันธการใหบริการตางๆ ของสํานักส่ือฯ และจัดทําวีดิทัศนแนะนําขอมูลขาวสาร และ
การใหบริการสํานักส่ือฯ เผยแพรในงาน IT วิชาการ ณ สํานักหอสมุดกลาง  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 การเปดขอมูลขาวสารแกประชาชน (7.6-1-1)  

�  ลําดับท่ี 2 เว็บไซตสํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) -  

�  ลําดับท่ี 3 วีดิทัศนแนะนําสํานักส่ือฯ งาน IT วิชาการ -  

�  ลําดับท่ี 4 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (http://edocument.swu.ac.th) -  

�  ลําดับท่ี 5 เว็บไซตสารสนเทศประกันคณุภาพ (e-sar, QIS) -  

http://cemt.swu.ac.th/�
http://vod.swu.ac.th/popup_video2.php?videoid=27&video_cate=3&obj_id=PRCemt2008.wmv�
http://edocument.swu.ac.th/�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/default.asp�
http://cemt.swu.ac.th/�
http://vod.swu.ac.th/popup_video2.php?videoid=27&video_cate=3&obj_id=PRCemt2008.wmv�
http://edocument.swu.ac.th/�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/default.asp�
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2 มีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกนัโดย
ทั่ว อยางนอย 3 ชองทาง 
สํานักส่ือฯ มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง ๆ เชน กลองรบัฟง
ความคิดเห็น ทางโทรศัพท เว็บไซตสํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) ทาง e-mail : 
cemt@swu.ac.th และทางเว็บบอรดของสํานักส่ือฯ และของมหาวิทยาลัย รวมถึงติดตอ   
ดวยตนเอง ณ เคานเตอรบริการสํานักส่ือฯ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ชองทางการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน (7.6-2-1)  

�  ลําดับท่ี 2 เว็บไซตสํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th)  (7.6-1-2) -  

�  ลําดับท่ี 3 เว็บบอรดสํานักส่ือฯ -  

3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนนิงานอยางเปนรูปธรรม 
สํานักส่ือฯ มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม โดยไดจัดประชุมวิพากษแผนยุทธศาสตร
ของสํานักส่ือฯ และนําขอมูลจากคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิภายนอกไปปรับแผนยุทธศาสตร
ของสํานักส่ือฯ รวมถึงรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจาก
ชองทางตางๆ ไปประกอบการพัฒนาและปรบัปรุงการใหบริการของสํานกัส่ือฯ โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ ไดจัดทําโครงการวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการเชิงธุรกิจของสํานักส่ือฯ โดยไดดําเนินการสํารวจความความคิดเห็นของผูรับบริการ 
มีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อนําไปประกอบการปรับรูปแบบการ
ใหบริการของสํานักส่ือฯ ตอไป ทั้งนี ้ไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย 
และเจาหนาที่รบัผิดชอบ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 หนังสือเชญิผูทรงคุณวุฒิภายนอก/บันทึกขอความเชิญประชุมเขารวมประชุม

วิพากษแผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (7.6-3-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมวิพากษแผนยุทธศาสตรของสํานักส่ือฯ (7.6-2-4)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําป 2553 (7.6-3-3)  
�  ลําดับท่ี 4 แผนพัฒนาคุณภาพตัวบงชี้ปการศึกษา 2551 เพื่อบรรลุเปาหมาย               

ปการศึกษา 2552 (7.6-3-4)  
�  ลําดับท่ี 5 รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใหบริการเชิง

ธุรกิจของสํานกัส่ือฯ (7.6-3-5)   
�  ลําดับท่ี 6 รายงานสรุปประเมินโครงการวีดิทัศนที่ระลึกงานปริญญาฯ (7.6-3-7)   
�  ลําดับท่ี 7 รายงานสรุปการประเมินโครงการฝกอบรมเทคนิคการถายภาพและตกแตง

ภาพ (7.6-3-8)  

http://cemt.swu.ac.th/�
http://cemt.swu.ac.th/cemt/index.php/cemt-board�
http://cemt.swu.ac.th/�
http://cemt.swu.ac.th/cemt/index.php/cemt-board�
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4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกนัอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  

5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  
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ตัวบงช้ี 4.7  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

5 5 5 
ไมครบ  

3 ขอแรก 
ดําเนินการ
3-4ขอแรก 

ดําเนินการ
ครบทุกขอ 

5 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ไดนําระบบการบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการงาน
ดานตางๆ ของสํานักส่ือฯ เพือ่ลดมูลเหตุในแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย และเพื่อใหเกิด
ประโยชนในการควบคุม หรอืลดโอกาสของความสูญเสียท้ังในแงโอกาสและผลกระทบได โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของหนวยงาน มีการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบอยางตอเนื่อง 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเส่ียง 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีผูบริหาร
และหัวหนางาน ซึ่งมีภาระหนาที่รับผิดชอบพันธกิจหลักดานตางๆ ของสํานักส่ือฯ รวมเปน
คณะกรรมการ โดยทําหนาทีก่ําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง รวมถึง
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการบริหารความเส่ียงของสํานักส่ือฯ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 ของสํานักส่ือฯ (7.7-1-1)  

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบรหิารงาน และจัดลําดับความสําคัญ
ของปจจัยความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสํานักส่ือฯ ไดทําการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผล
กระทบ สรางความเสียหาย ความลมเหลว ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารและ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยความเส่ียง และกําหนดผูรับผิดชอบแตละปจจัยเส่ียง ทั้งนีใ้นป 
2552 สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการควบคุมความเส่ียงตามแนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารความเส่ียง 
(สกอ.) ไว 5 ดาน ไดแก 1. ดานการเงินและงบประมาณ 2. ดานกลยุทธ 3. ดานนโยบาย 4. 
ดานการปฏิบัติงาน 5. จากเหตุการณภายนอก 
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ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานักส่ือฯ (7.7-2-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (7.7-2-2)  

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทกุระดับในดานการ
บริหารความเส่ียง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 
สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน
รวมกันพิจารณาระบุความเส่ียง ปจจัยเส่ียงที่ครอบคลุม จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
และกําหนดมาตรการหรือแผนการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อปองกัน/
หลีกเส่ียง/ลดโอกาสความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี ้ไดจัดทําประกาศสํานักส่ือฯ เรื่อง กิจกรรมการ
ควบคุมภายในของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ระบุวัตถุประสงค ขอบเขตของการ
ควบคุม ผูรับผดิชอบ ผูกํากับดูแลและสอบทาน รวมถึงแนวปฏิบัติการควบคุมภายในดานตางๆ 
ไวอยางชัดเจน ติดประกาศแจงเวียนใหบุคลากรถือปฏิบัติและทราบโดยทั่วกัน เพื่อแจงการ
ดําเนินการและสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนการควบคมุภายในของสํานักส่ือฯ (7.7-3-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในสํานักส่ือฯ (7.7-2-1)  
�  ลําดับท่ี 3 ประกาศสํานักส่ือฯ เรื่อง กิจกรรมการควบคุมภายในของสํานักส่ือฯ (7.7-3-3)  

4 มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน ไดดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง โดยมี
การประชุมเพื่อมอบหมายผูรบัผิดชอบดําเนินการตามแผนที่กําหนด อีกทัง้ ประชุมติดตามผล
การดําเนินงานในดานตางๆ เพื่อใหระบบบรหิารความเส่ียงเปนไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนการควบคมุภายในของสํานักส่ือฯ (7.7-3-1) 
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน (7.7-2-1)   
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (7.7-3-1)  
�  ลําดับท่ี 4 สรุปมติยอการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน (19 ส.ค. 52) (7.7-5-2)  

 

 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552     หนา 
  

Center for Educational Media and Technology 

41 

5 มีการสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
สํานักส่ือฯ มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบรหิารความเส่ียง โดยไดทําการสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงานเสนอตอกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน กรรมการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และสงรายงานการควบคุมภายใน โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แบบ ปย.1 หนงัสือรับรองการควบคุมภายในของผูบรหิารระดับสวนงานยอย 

(ตามระเบียบฯ ขอ 6) แบบที่ 2 กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคญั (7.7-5-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (7.7-5-2)  
�  ลําดับท่ี 3 สรุปมติยอการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน (19 ส.ค. 2552) (7.7-5-2)  
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ตัวบงช้ี 4.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกร 
สูระดับบุคคล  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

5 8 8 
ไมครบ  

5 ขอแรก 
ดําเนินการ 
5-7 ขอแรก 

ครบทุกขอ 8 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ มีการดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานภายในสํานักส่ือฯและมีแผนกําหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยมีการกําหนดกิจกรรม /ตัวบงชี้ /พันธกิจ /
วิสัยทัศน ตลอดจนมีเปาประสงคของแตละยุทธศาสตรและมีการติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนสรุปผล
รายงานการดําเนินงานและนาํผลการดําเนินงานไปประกอบการพิจารณาเพื่อพิจารณาเลื่อนระดับขั้น
เงินเดือน ใหกบับุคลากรในสํานักงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการกําหนดแนวทางดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานภายในสํานักส่ือลงสูระดับ
บุคคล และมีการแตงต้ังคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลการประเมินการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย (7.8-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 คําส่ังแตงต้ังกรรมการใหขอมูลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (7.8-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการสายสนับสนุน 

(7.8-1-3)  
�  ลําดับท่ี 4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2552 (7.8-1-5) 

�  ลําดับท่ี 5 การประเมินความความพึงพอใจของผูรับบรกิาร -  

�  ลําดับท่ี 6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ -  
�  ลําดับท่ี 7 เอกสารประเมินผูบรหิาร หัวหนางาน และพนักงานสํานักส่ือฯ 
(รายละเอียดขอมูลดูจากแฟมงานบุคคล PE 303) 
�  ลําดับท่ี 8 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (7.8-1-7)   

 

 

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/�
http://fis.swu.ac.th/sarcard_52/audit.asp?fc=cemt�
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/�
http://fis.swu.ac.th/sarcard_52/audit.asp?fc=cemt�
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2 มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน 
สํานักส่ือฯ มีแผนการกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลภายในสํานักส่ือฯ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 บันทึกแจงวัน เวลา ในการประเมิน ในแตละครั้ง (7.8-2-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แผนการดําเนนิงานบุคคลสํานักส่ือฯ (7.8-2-2)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานประชุมคณะกรรมกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ (7.8-1-7)  

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 
สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดกลยุทธ และกิจกรรม/โครงการ/ตัวบงชี้ 
สอดคลองกับพันธกิจ เปาหมายของมหาวิทยาลัย และสํานักส่ือฯ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (ป พ.ศ. 2553-2567) (7.8-8-2)  

4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น 
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
ของหนวยงาน 
สํานักส่ือฯ มีการจัดทํา Strategy Map โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เก่ียวของกับสํานักส่ือฯ เชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสํานักส่ือฯ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (ป พ.ศ. 2553-2567) (7.8-8-2)  

5 มีการยืนยันวสัิยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา 
สํานักส่ือฯ มีวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซดของสํานักส่ือฯ 
และมีการทบทวนปรับแผนยทุธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจท่ีไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และไดนําแผนยุทธศาสตร 15 ป เสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (ป พ.ศ. 2553-2567) (7.8-8-2)  
�  ลําดับท่ี 2 เว็บไซตสํานักส่ือฯ (มีการเผยแพรวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักฯ)  

-  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (ครั้งที ่2/2553) (7.8-5-3)  
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6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดบัตางๆ 
สํานักส่ือฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย ตามคํารับรอง ในทีป่ระชุม
คณะกรรมการของสํานักส่ือฯ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2552 (7.8-6-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ (7.8-6-2)   
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (7.8-6-3)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานการประชุมผูบริหาร และหัวหนางานสํานักส่ือฯ (7.8-6-4)  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย ตามคํารับรอง ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการบรหิารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ มีรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปการศึกษา 2552 รวมถึงให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คํารับรองปฏิบติัราชการของสํานักส่ือฯ ประจําปงบประมาณ 2552 (7.8-6-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (7.8-6-3)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพสํานักส่ือฯ (7.8-6-2)   

�  ลําดับท่ี 4 รายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองฯ (ก.พ.ร.) -  

8 มีการนําผลการประเมิน ผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ 
ผูบริหารไดนําผลจากการประเมินผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรไปประกอบการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงนิเดือนเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงนําผลไปปรับแผน
ยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจของ
บุคลากร ทั้งดานการพัฒนาศักยภาพ สวัสดิการ ฯลฯ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 หนังสือ/เอกสารพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน ปรับคาจาง  

และการใหโบนสัพิเศษ (7.8-8-1)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (7.8-8-2)  

    
 

http://fis.swu.ac.th/sarcard_52/audit.asp?fc=cemt�
http://fis.swu.ac.th/sarcard_52/audit.asp?fc=cemt�
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ตัวบงช้ี 4.9  รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 
ทั้งในและตางประเทศ  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

75 100 100 
รอยละ 
1-54 

รอยละ
55- 79 

รอยละ 
80 

85 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปการศึกษา 2552 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีบุคลากรประจําสายสนับสนุน จํานวน 23 ราย และ
ไดดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญเพิ่ม
มากขึ้น โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ จํานวน 23 ราย 
แบงเปนการฝกอบรม/เชิงปฏิบัติการ สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ ประชุมวิชาการ ฟงบรรยาย และศึกษาดูงาน 
รวมถึงไดสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ซึ่งรอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 100  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 รอยละของตัวบงช้ีไดจากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานัน้ กบั จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนในปการศกึษานั้น (นับรวมลาศึกษาตอ) 
ในปการศึกษา 2552 สํานักส่ือฯ มีบุคลากรประจําสายสนับสนุน จํานวน 23 ราย และบคุลากรท่ี
ไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ จํานวน 23 ราย แบงเปนการฝกอบรม/เชิงปฏิบัติการ 
16 ครั้ง สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ 7 ครั้ง ประชุมวิชาการ 2 ครั้ง ฟงบรรยาย 4 ครั้ง ศึกษาดูงานท้ัง
ในและตางประเทศ 7 ครั้ง และไดรับใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 2 ราย คิดเปนรอยละ 100 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 จํานวนรายการพัฒนาบุคลากร (แยกตามรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน)            

-  
�  ลําดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตร 15 ป สํานักส่ือฯ (ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสํานักส่ือฯ           

เปนองคกรแหงการเรียนรู) (7.9-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตร 15 ป สํานักส่ือฯ (พ.ศ. 2552-2566) (7.9-1-1)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสํานักส่ือฯ (7.9-1-3)  
�  ลําดับท่ี 5 คําส่ัง/หนังสืออนุมัติใหบุคลากรสํานักส่ือฯ ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

(7.9-1-4)  
�  ลําดับท่ี 6 หนังสืออนุมัติใหเลขานุการไปดูงานตางประเทศ (7.9-1-5)  

    
 
 

http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/kpi/TrainbyPerson.asp?fc=17&type=2&yy_case=2&yy=2552�
http://fis.swu.ac.th/fismain/faculty/kpi/TrainbyPerson.asp?fc=17&type=2&yy_case=2&yy=2552�
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ตัวบงช้ี 4.10  ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

5 0 7 
ไมครบ 

4 ขอแรก 
ดําเนินการ 
4-6 ขอแรก 

อยางนอย 
7 ขอแรก 

7 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปการศึกษา พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ มีนโยบายในการดําเนินการลดระยะเวลาและขั้นตอนการบริการ โดยได
ทําการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการ ครอบคลุมผูรับบริการ 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 นิสิต/นักศึกษา 
กลุมท่ี 2 คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา กลุมท่ี 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก ซึ่งมี
กระบวนงานที่ดําเนินการลดรอบฯ จํานวน 5 กระบวนงานไดแก 1. การขอหนังสือรับรองการฝกงานนสิิต       
2. การขออนญุาตจัดโครงการหรือกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 3. การออกหนังสือรับรองขาราชการและ
บุคลากร 4. การเบิกจายดานการเงินและสวัสดิการขาราชการและบุคลากร 5. การขออนุญาตใชอาคาร    
สถานที่ และไดแตงต้ังคณะกรรมการฯ รับผดิชอบ มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถลดระยะ 
เวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานลงไดรอยละ 50  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
สํานักส่ือฯ มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริการ โดยไดกําหนดนโยบายบริหารจัดการสํานักส่ือฯ มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบการผลิต
และบริการใหมีคุณภาพ รวมถึงมีการกําหนดขอตกลงการขอใชบริการและมาตรฐานการใหบริการ
ไวอยางชัดเจน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 นโยบายบริหารจัดการสํานักส่ือฯ (7.10-1-1)   
�  ลําดับท่ี 2 ขอตกลงการขอใชบริการและมาตรฐานการใหบริการ (7.10-1-2)  

2 มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
สํานักส่ือฯ มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ โดยไดมีการกําหนด
แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) และระยะเวลาการปฏิบัติราชการในกิจกรรมที่
ดําเนินการลดระยะเวลาและขั้นตอนฯ รวมถงึไดจัดทําเปนประกาศสํานักส่ือฯ เรื่อง การลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหบริการหนวยงานหรือบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประกาศแจงเวียนใหผูรับบริการทราบ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(7.10-2-1)  
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�  ลําดับท่ี 2 ประกาศสํานักส่ือฯ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหบริการ
หนวยงานหรือบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (7.10-2-2)  

�  ลําดับท่ี 3 แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหบริการสํานักส่ือฯ (7.10-2-3)  

3 มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
รวมถึงไดมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการและจัดเก็บขอมูลในแตละกิจกรรม/
กระบวนงานอยางชัดเจน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริการ (7.10-3-1) 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการลดขั้นตอน  (7.10-6-1)  

4 มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลในกระบวนงานที่กําหนด 
และสรุปผลการดําเนินงาน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐาน (แบบฟอรมท่ี 10.1) 

(7.10-4-1)  
�  ลําดับท่ี 2 การจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและระยะเวลาใหบริการรายกระบวนงาน (แบบฟอรมท่ี 

10.2) (7.10-4-1)   
�  ลําดับท่ี 3 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน (แบบฟอรมท่ี 10.3) (7.10-4-2) 
�  ลําดับท่ี 4 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน (แบบฟอรม 10.4) (7.10-4-3) 

5 มีผลการยืนยันสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอยละ 
50 ของกระบวนงานทัง้หมด 
สํานักส่ือฯ มีผลการยืนยันสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอย
ละ 50 ของจํานวนกระบวนงานที่สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานบริการไดจํานวน 3 กระบวนงาน จาก 5 กระบวนงาน  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน (แบบฟอรม 10.4) (7.10-4-3) 
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6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
สํานักส่ือฯ มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีการประชุมคณะกรรมการลดระยะเวลา
และขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ และมีแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลตามแบบของ งาน ก.พ.ร. 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 
(7.10-6-1)  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
มีการติดตามประเมินผลจากแบบฟอรมโดยใชแบบฟอรมของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนดขึ้น 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แบบฟอรมการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ (form 10.2-4) 
      (7.10-4-3) 

8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนนิงานไปแกไขปรบัปรุงการดําเนินงาน 
มีการนําผลการการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการมาประเมินผล เพื่อการปรับปรุง 
แกไขปญหาและอุปสรรค 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน (7.10-4-3)  

    
 
 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552     หนา 
  

Center for Educational Media and Technology 

49 

 

ตัวบงช้ี 4.11  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

6 4 7 
ไมครบ  

5 ขอแรก 
5-7  

ขอแรก 
ครบ 
ทุกขอ 

7 1 2 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปการศึกษา 2552 สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยไดจดัทํานโยบาย (มาตรการ) 
การประหยัดพลังงาน มีการประชุมบุคลากรเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน จัดทําแผนการ
ดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานท่ีจะดําเนินการในป 2552 รวมถงึไดจัดทําโปสเตอร ประกาศนโยบายการ
ประหยัดพลังงาน เพื่อรณรงคใหบุคลากรรวมกันประหยัดพลังงานตามมาตรการท่ีกําหนด แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน มีการประชุมเพื่อกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินการ มาตรการ 
แนวทางตางๆ และติดตามผลการดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง มีการติดตามผลเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน โดยมีการเปรียบเทียบการใชไฟฟาในแตละเดือน มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการประหยัดพลังงาน มีการจัดทํากราฟสถิติแสดงคาใชจายไฟฟา มีการรายงานผลการดําเนินการตามมติ
ที่ประชุม และการดําเนินการในกิจกรรมประหยัดพลังงาน  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
สํานักส่ือฯ มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และ
แจงเวียนใหบคุลากรทราบและปฏิบัติอยางเครงครัด 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 มาตรการการประหยัดพลังงานสํานักส่ือฯ (7.11-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แผนดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน (7.11-1-2)  

2 มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
สํานักส่ือฯ ไดกําหนดแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนดําเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานสํานักส่ือฯ (7.11-1-2)  

3 มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
สํานักส่ือฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการ รวมถึงมกีารมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามมติที่ประชุม เพื่อดําเนินการตามมาตรการและรายงานผลการดําเนินการ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประหยัดพลังงาน (7.11-1-4)  
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�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ  
      (ครั้งที ่5/2552 วันที่ 18 มิ.ย. 52) (7.11-3-2)  
�  ลําดับท่ี 3 หนังสือรายงานผลการดําเนินการประหยัดพลังงาน (7.11-3-3)  

4 มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
สํานักส่ือฯ มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยไดมอบหมายผูชอบผิดชอบในการประหยัด
พลังงานไฟฟา และใหรายงานผลการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย มีการติดประกาศ ติด
โปสเตอรรณรงคการประหยัดพลังงาน  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน ครั้งที ่1/2552 (12 

ก.พ. 52) (7.11-4-1)  
�  ลําดับท่ี 2 สรุปมติยอการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน วาระพิเศษ (12 

มิ.ย. 52) (7.11-4-2)  
�  ลําดับท่ี 3 บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย (7.11-4-3)  
�  ลําดับท่ี 4 บันทึกขอความรายงานผลการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ (7.11-4-4)  
�  ลําดับท่ี 5 ภาพการรณรงคประหยัดพลังงานของสํานักส่ือฯ (7.11-4-5)  
�  ลําดับท่ี 6 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ครัง้ที่ 7/2552 วันที่ 24 ก.ย. 52 

(7.11-4-6)  

5 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
สํานักส่ือฯ มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินมาตรการฯ และมีประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และ
ปรับ/เพิ่มเติมการดําเนินการเพื่อปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการรายงาน
ผลการดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ซึ่งมีผูอํานวยการสํานักส่ือฯ เปน
ประธาน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 หนังสือเชญิประชุมการประหยัดพลังงาน (7.11-5-1)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประหยัด

พลังงาน (7.11-7-2)  
�  ลําดับท่ี 4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประหยัดพลังงาน (7.11-1-4)  
�  ลําดับท่ี 5 หนังสือรายงานผลการดําเนินการประหยัดพลังงาน (7.11-3-3)  
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6 มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการโครงการประหยัดพลังงาน มกีารประชุม และประเมินผลการดําเนินการ โดยมี
เลขานุการคณะกรรมการฯ เปนผูจัดเก็บขอมูล วิเคราะห เปรียบเทียบการใชไฟฟาในแตละเดือน 
แลวรายงานท่ีประชุม เพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับยุทธวิธี หรือวิธีการดําเนินการประหยัด
พลังงานใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการปฏิบัติงานของสํานักส่ือฯ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบการใชไฟฟา (7.11-6-1)   
�  ลําดับท่ี 2 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาในแตละเดือน ป 2551-2552 (7.11-6-2)  

7 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนนิงานไปแกไขปรบัปรุงการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินโครงการประหยัดพลังงานของสํานักส่ือฯ มีการนําผลสรุปการประหยัด
พลังงานในเดือนที่ดําเนินการแลว ไปเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงกิจกรรมการ
ควบคุม ลดการใชพลังงาน และเพิ่มกิจกรรมการประหยัดพลังงานในเดือนถัดไป รวมถงึไดทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟา รอยละที่สามารถลดการใชพลังงาน เพื่อเปนขอมูลใน
การกําหนดกิจกรรม มาตรการประหยัดพลังงานในป 2553 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ขอมูลวิเคราะห เปรียบเทียบการใชไฟฟา (7.11-6-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน (7.11-7-2)  

8 มีผลการยืนยันสามารถลดการใชพลังงานลงรอยละ 10 
สํานักส่ือฯ ไมสามารถลดการใชพลังงานลงตามเกณฑรอยละ 10 ซึ่งสามารถลดการใชพลังงานได
เพียงรอยละ 9.56 เนื่องจากสามารถลดการใชพลังงานไดในบางเดือน เพราะบางเดือนมีการ
ใหบริการหองปฏิบัติการ หรอืมีการภาระงานใหบริการ สงผลใหมีการใชพลังงานไฟฟาสูงขึ้น 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบคาไฟฟา (7.11-6-1)  
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ตัวบงช้ี 4.12  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

0 4 7 
ไมครบ 

4 ขอแรก 
ดําเนินการ 
4-6 ขอแรก 

มากกวา
หรือเทากับ
7 ขอแรก 

5 1 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการกิจกรรม 5 ส ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมพืน้ฐานของการปฏิบัติงาน เพื่อการใหบริการ   
ที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อใหเกิดสภาพการทํางานที่ดีตามเทคนิค 5 ส คือ มีการดําเนินการสะสาง เพื่อใหเกิด
ความสะดวก สะอาด ใหเปนสุขลักษณะ และสรางนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และตอเนื่อง สํานักส่ือฯ จึงมแีผนการดําเนนิงานจัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส และมีการ 
แตงต้ังกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ( big cleaning day ) กรรมการตรวจการประเมินกิจกรรม 5 ส 
รวมถึงมีการประกวดพื้นที่ 5 ส ยอดเย่ียม และยอดแย  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง หรือแผนดําเนินกิจกรรม 5 ส 
สํานักส่ือฯ มีนโยบายและแนวทางใหบุคลากรทุกคน ดําเนินกิจกรรม 5 ส และไดนํากิจกรรม 5 ส 
บรรจุไวในแผนยุทธศาสตร 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนโครงการกิจกรรม 5 ส (7.12-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 โครงการกิจกรรม 5 ส (7.12-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 โครงการ Big cleaning Day (7.12-1-3)  

2 มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกจิกรรม 5 ส และคณะกรรมการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5 ส 
สํานักส่ือฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส และคณะกรรมการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5 ส 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5 ส (7.12-2-1) 
�  ลําดับท่ี 2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส (7.12-2-2) 

3 มีคูมือการดําเนินการการดาํเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน 
สํานักส่ือฯ ยังไมไดจัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรม 5 ส เปนของหนวยงาน มีเฉพาะโครงการ
กิจกรรม 5 ส  
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ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 โครงการกิจกรรม 5 ส (7.12-1-2)   
�  ลําดับท่ี 2 โครงการ Big cleaning Day (7.12-1-3)  

4 มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
คณะกรรมการและบุคลากร ไดดําเนินการตามที่กําหนดไว และไดมีการจัด Big Cleaning Day 
มีการประกวดพ้ืนที่ 5 ส ยอดเย่ียมและยอดแย  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 โครงการ Big Cleaning Day (7.12-1-3) 
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมเก่ียวกับการดําเนินโครงการ 5 ส (7.12-4-2)  
�  ลําดับท่ี 3 ประมวลภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ 5 ส (7.12-4-3)  
�  ลําดับท่ี 4 หนังสือเชญิประชุม 5 ส (7.12-4-4)  

5 มีผลการยืนยันหนวยงานผานเกณฑคะแนนของกิจกรรม 5 ส อยางนอยรอยละ 75 
สํานักส่ือฯ มีผลการยืนยันหนวยงานผานเกณฑคะแนนของกิจกรรม 5 ส อยางนอยรอยละ 75 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส (7.12-5-1)  

6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 5 ส โดยผูอํานวยการสํานักส่ือฯ กําหนดใหบรรจุเรื่อง
โครงการ 5 ส เปนวาระสืบเนื่องในการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ทุกครัง้ทีม่ีการ
ประชุม  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ครั้งที ่5/2552  
     วันที ่18 มิ.ย. 52 (7.12-6-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ วาระพิเศษ  
      วันที่ 28 ก.ค. 52 (7.12-6-2)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส  (7.12-5-1)  

7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
สํานักส่ือฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส และรายงานผลการดําเนินตรวจ
ประเมินการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ของแตละบุคคล 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส (7.12-5-1)  

8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรงุการดําเนินงาน 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  
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องคประกอบ 5  การเงินและการงบประมาณ 

ตัวบงช้ี 5.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

6 7 7 
ไมครบ  

5 ขอแรก 
ดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

ครบ 
ทุกขอ 

6 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ มีระบบกลไกในการจัดหาและจัดสรรเงินโดยมีการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหรายได ทั้งจากเงิน
งบประมาณรายได และเงินแผนดิน เงนินอกระบบ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ โดยแยกคาใชจาย
ตามหมวดหมู และมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ รวมทัง้มีผูตรวจสอบการใชจายเงิน มีการวาง
แผนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกบัยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
สํานักส่ือฯ มีแผนยุทธศาสตรหารายไดเพื่อพัฒนาหนวยงาน โดยมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของสํานักส่ือฯ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย รวมถึงมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
จะดําเนินการเพื่อใหเปนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (แผนยุทธศาสตรหารายไดเพื่อพัฒนาหนวยงาน ) (8.1-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 ตารางเชื่อมโยงงบประมาณกับยุทธศาสตร มศว (8.1-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (8.1-2-1)  

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
สํานักส่ือฯ มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน และมีการวางแผนการใชงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2552 (8.1-2-1)  
�  ลําดับท่ี 2 ขอมูลงบประมาณจาก 2 แหลง (เงินรายไดและงบแผนดิน) (8.1-2-2)  
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3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงนิ 
สํานักส่ือฯ มีรายงานการใชงบประมาณแผนดิน และเงินงบประมาณเงินรายได เพื่อเปนฐานขอมูลทาง
การเงิน เพื่อใหผูบรหิารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจวิเคราะหสถานะทางการเงินไดอยางถูกตอง 
รวมถึงเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจขอต้ังงบประมาณในปถัดไป และมีการดําเนินการดานการเงิน
และงบประมาณในระบบใบเบิกเงินงบประมาณ (Bill payment system) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
ฐานขอมูลทางการเงินที่สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงินของสํานักส่ือฯ 
อีกทางหนึ่ง 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 งบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน (8.1-3-1)  

�  ลําดับท่ี 2 ระบบใบเบิกงบประมาณ (Bill payment system) -  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานสรุปใชจายงบประมาณป 2552 (8.1-5-1)  

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
สํานักส่ือฯ ไดจัดทํารายงานการเงิน เพื่อนาํเสนอผูอํานวยการสํานักส่ือฯ และรายงานการเงินในการ
ประชุมคณะกรรมการของสํานักส่ือฯ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานทางการเงิน (8.1-7-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ (8.1-5-1)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ครัง้ที่ 4/2552 วันที่ 26 พ.ย. 52 

(8.1-4-3)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครัง้ที่ 1/2553 วันที่ 29 เม.ย. 53 
     (8.1-4-2)  

5 มีการนําขอมลูทางการเงินไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และความ
มั่นคงของสํานักส่ือฯ เชน มีการจัดทําสรุปรายงานคาใชจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ ตามแผนสรุปรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย รวมถึงวิเคราะหและจัดทํา
ประมาณการรายไดเพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณในปถัดไป 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 สรุปรายงานการใชจายเงิน (8.1-5-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานฐานะเงินทดรองจาย (8.1-3-1)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ครัง้ที่ 4/2552 (8.1-4-3)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครัง้ที่ 1/2553 (8.1-4-2)  

 

http://payment.swu.ac.th/�
http://payment.swu.ac.th/�
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6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาทีต่รวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
สํานักส่ือฯ ไดเชิญหนวยตรวจสอบภายในและภายนอก มาทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตามการใชเงิน ให
เปนไปตามระเบียบ และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการ
รับ-จายเงินประจําวัน และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินทําหนาที่ติดตามการใชจายเงินของหนวยงานให
เปนไปตามระเบียบ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการตรวจสอบภายใน (ตรวจสอบฐานะการเงิน) (8.1-6-1)  

7 ผูบริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ผูบริหารสํานักส่ือฯ มีการติดตามการใชเงิน ใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ เชน การพิจารณาจัดทําคําขอต้ังงบประมาณในปถัดไป 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการใชเงิน (8.1-7-1)   
�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ครัง้ที่ 4/2552 (8.1-4-3)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครัง้ที่ 1/2553 (8.1-4-2) 

    
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552     หนา 
  

Center for Educational Media and Technology 

57 

 

ตัวบงช้ี 5.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

5 0 5 
ไมครบ 

3 ขอแรก 
ดําเนินการ
3 ขอแรก 

อยางนอย 
4 ขอแรก 

5 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ ไดจัดทําโครงการความรวมมือผลิตส่ือการเรียนรู โดยไดทําการ
สํารวจความตองการผลิตส่ือการเรียนรู นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห และจัดทําแบบแจงความประสงคผลิตส่ือ
การเรียนรูสงไปยังคณะตางๆ เชิญชวนใหคณาจารยแจงความประสงคเขารวมโครงการและประเภทสื่อที่
จะผลิตส่ือ รวมถึงสํานักส่ือฯ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการใช
ทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  
สํานักส่ือฯ ไดจัดโครงการผลติส่ือการเรียนรู มีการกําหนดคณะกรรมการโครงการฯ มอบหมาย
ใหรองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ และเจาหนาที่สํานักงานผูอํานวยการ เปนผูรับผิดชอบ
สํารวจความตองการและวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรรวมกันในโครงการความรวมมือ
ผลิตส่ือการเรียนรู และไดจัดทําแบบสํารวจความตองการผลิตส่ือไปยังคณะตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งไดมีการประชุมกลุมยอยอยางไมเปนทางการระหวางรองผูอํานวยการ 
ผูปฏิบัติงาน และคณาจารยผูประสงคจะผลิตส่ือในประเภทตางๆ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 โครงการผลิตส่ือการเรียนรู (8.2-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ครัง้ที่ 1/2552  (8.2-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 หนังสือ/บันทึกขอความท่ีเก่ียวของกับการมอบหมายดําเนินการ (8.2-1-3)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ วาระพิเศษ (8.2-1-4)  

2 มีผลการวเิคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  
สํานักส่ือฯ ไดจัดทําแบบสํารวจความตองการผลิตส่ือสงไปยังคณะตางๆ และทําการวิเคราะห
ความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของคณะตางๆ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แบบสํารวจความตองการผลิตสื่อ (8.2-2-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานสรุปผลการสํารวจความตองการผลิตส่ือ (8.2-2-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แบบแจงความประสงคผลิตส่ือ (8.2-2-3)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานสรุปรายชื่อและส่ือที่จะผลิต (8.2-2-4)  
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3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกบัหนวยงานอ่ืนในสถาบัน  
สํานักส่ือฯ ไดนําผลการสํารวจความตองการผลิตส่ือการเรียนรูทีไ่ดจากคณะตางๆ มาจัดทํา
แบบแจงความประสงคผลิตส่ือที่สงไปยังคณาจารยใหตอบรับเขารวมโครงการฯ และนําขอมูล
ที่ไดสรุปจํานวนและประเภทสื่อที่จะผลิต แลวจัดทําแผนการผลิตส่ือในประเภทตางๆ รายงาน
ผูอํานวยการสํานักส่ือฯ รวมถึงไดใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยในการใชทรัพยากรรวมกัน อกีทั้ง สํานักส่ือฯ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป 
และกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนการผลิตส่ือการเรียนรู (8.2-3-1)   
�  ลําดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตร 15 ป สํานักส่ือฯ (8.2-3-2)  

4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกบัหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน  
สํานักส่ือฯ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป โดยไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 4 สรางเครือขายความ
รวมมือดานเทคโนโลยีการศึกษา มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการใชทรัพยากร
รวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน ทั้งในและตางประเทศ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร 15 ป สํานักส่ือฯ (8.2-3-2) 

5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ ไดจัดโครงการความรวมมือผลิตส่ือการเรียนรู รวมถึง
มีกิจกรรมที่ใหบริการแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงาน โดยมีผลการ
ประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ เปนเงินทั้งส้ิน 113,380 บาท 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานสรุปผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ

หนวยงานอื่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (8.1-5-1)  
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ตัวบงช้ี 5.3  คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอบุคลากร
ประจํา  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

0 47,983.35 14,071.77 
1-4,999 
บาท 

5,000-7,499
บาท 

> 7,500 
บาท 

7500 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาจัดทําโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไมเรียกเก็บเงินและเก็บเงิน 
ไดแก 1. โครงการผลิตวีดิทัศนที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจําปการศึกษา 2551 2. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตร เทคนิคการถายภาพและตกแตงภาพ 3. โครงการผลิตวีดิทัศนตนแบบรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับ   
เงิน-ทอง 4. โครงการบริการวิชาการโสตทัศนูปกรณสําหรบัการประชุมวิชาการฯ 5. โครงการผลิตส่ือตนแบบ จํานวน 
5 โครงการ จํานวนกิจกรรมสงเสริมและสนบัสนุนใหบุคลากรใหบริการวิชาชีพแกสังคม จํานวน 15 กิจกรรม ซึ่งในป
การศึกษา 2552 มีบุคลากร จํานวน 23 คน ทั้งนี ้คาใชจายและมูลคาตอบุคลากร = 14,071.77 บาท 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพ่ือสังคมในปการศึกษานัน้ ตอจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง (ไมรวมลาศึกษาตอ) ในปการศึกษานัน้ 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาจัดทําโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไมเรียกเก็บเงิน
และเก็บเงิน จํานวน 5 โครงการ คิดเปนคาใชจาย 123,250.86 บาท จํานวนกิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนใหบคุลากรใหบริการวิชาชีพแกสังคม จํานวน 15กิจกรรม คิดเปนมูลคา 200,400 บาท       
รวมคาใชจายและมูลคา 323,650.86 บาท บุคลากร 23 คน ดังนัน้ คาใชจายและมูลคาตอบุคลากร  
= 323,650.86 /23 = 14,071.77 บาท 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานสรุปคาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการใหบรกิารทางวิชาการ (8.3-1-1) 
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ตัวบงช้ี 5.4  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากรประจํา  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

         
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ มีคาใชจายทั้งหมด (เงินรายไดและงบประมาณแผนดิน) จํานวน 
2,962,540.51 บาท และมีบุคลากรท้ังส้ิน จํานวน 23 คน ดังนั้น คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากร 
= 2,962,540.51/23 = 128,806.11 บาท   ซึ่งในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้สํานักส่ือฯ แสดง     
เพียงรายงานเทานั้น ไมมีการประเมิน  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 รอยละของตัวบงช้ีไดจากคาใชจายทั้งหมดในปงบประมาณนั้นกบัจํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง (ไมรวมลาศึกษาตอ)ในปงบประมาณนั้น 
 

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากร = 2,962,540.51/23 = 128,806.11 บาท 
ไมรับการประเมิน 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดิน 
ของสํานักส่ือฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (8.4-1-1) 
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ตัวบงช้ี 5.5 รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน 
คะแนน 
ที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิง

มาตรฐาน 

0 62.02 30.05 1-4% 
ของงบดําเนินการ 

+5-9%หรือ>15% 
ของงบดําเนินการ 

+10-15%ของ
งบดําเนินการ 

2 1 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบเงินรายไดจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินงานทั้งส้ิน = 8,186,900 บาท เงินเหลือจายสุทธิในป 2552 = 1,554,467.71 บาท สํานักส่ือฯ มีงบดําเนินการ
ทั้งส้ิน จํานวน 5,726,900.00 บาท ดังนั้น รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ = 30.05% 
(คํานวณ = 8,186,900-5,726,900 = 2,460,00 x 100/8,186,900 = 30.05%)  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 รอยละของตัวบงช้ีไดจากเงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น กับงบดําเนนิการ 
ในปงบประมาณนั้น 
รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ = 30.05% 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (8.5-1-1) 
�  ลําดับท่ี 2  ขอมูลงบประมาณ จาก 2 แหลง  (8.5-1-2) 
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ตัวบงช้ี 5.6  งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทัง้ในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรประจํา  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

         
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ มีเงนิจัดสรรสําหรบัการพัฒนาบุคลากร จํานวน 303,909 บาท และมี
จํานวนบุคลากรประจํา 23 คน ดังนัน้ งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรท้ังในประเทศและตางประเทศตอ
บุคลากรประจํา = 303,909/23 =13,213.43 ซึ่งในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้สํานักส่ือฯ แสดงเพียง
รายงานเทานั้น ไมมีการประเมิน 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 รอยละของตัวบงช้ีไดจากเงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากรทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศในปงบประมาณนั้นกับจํานวนบุคลากรประจําในปงบประมาณนั้น 
งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรท้ังในประเทศและตางประเทศตอบุคลากรประจํา  
=  303,909/23 =13,213.43 
ไมรับการประเมิน 
�  ลําดับท่ี 1 คําขอต้ังงบประมาณเงินเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (8.6-1-1) 
  

  
 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552     หนา 
  

Center for Educational Media and Technology 

63 

 

ตัวบงช้ี 5.7  รอยละของเงนิเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

         
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ มีจํานวนเงินเดือนของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด จาํนวน 
1,506,240 บาท และมีคาใชจายทั้งหมด จํานวน 3,098,261.51 บาท ดังนั้น รอยละของเงินเดือนบุคลากร
ทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด = 1,506,240x100/3,098,261.51 = 48.62% ซึ่งในรายงานปการศึกษา 2552   
ตัวบงชี้นี้สํานักส่ือฯ แสดงเพียงรายงานเทานั้น ไมมีการประเมิน 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 รอยละของตัวบงช้ีไดจากจํานวนเงนิเดือนของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด ใน
ปงบประมาณนั้นกับจํานวนคาใชจายทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น 
 

รอยละของเงนิเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด = 1,506,240x100/3,098,261.51  
= 48.62% ซึ่งในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้สํานักส่ือฯ แสดงเพียงรายงานเทานั้น ไมมีการ
ประเมิน 
 

ไมรับการประเมิน 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดินของสํานักส่ือฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (8.7-1-1) 
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ตัวบงช้ี 5.8  รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตองบดําเนนิการ  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

         
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักส่ือฯ มีจํานวนคาใชจายทั้งหมดที่ใชระบบสารสนเทศ จํานวน 160,000 บาท 
และงบดําเนินการทั้งส้ิน จํานวน 5,726,900 บาท ดังนั้น รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ = 160,000 x100/5,726,900 = 2.79% ซึ่งในรายงานปการศึกษา 2552 ตัวบงชี้นี้สํานักส่ือฯ 
แสดงเพียงรายงานเทานั้น ไมมีการประเมิน  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 รอยละของตัวบงช้ีไดจากคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศในปงบประมาณนั้นกับ
งบดําเนินการทั้งหมดประจําในปงบประมาณนั้น 
รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชระบบสารสนเทศตองบดําเนินการ  
= 160,000 x100/5,726,900 = 2.79% 
ไมรับการประเมิน 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานสรุปการใชจายงบประมาณเงินรายไดและงบประมาณแผนดินของสํานักส่ือฯ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (8.8-1-1) 

�  ลําดับท่ี 2 คําขอต้ังงบประมาณเงินรายได (ใชในระบบสารสนเทศ) (8.8-1-2) 
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องคประกอบ 6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ี 6.1  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
การศึกษา  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

4 5 7 
ไมครบ 

4 ขอแรก 
ดําเนินการ 
4 ขอแรก 

อยางนอย 
5 ขอแรก 

6 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งระดับสถาบัน
และหนวยงานที่เก่ียวของ สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน
ทุกระดับ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยกําหนดใหมีการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2552 สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการตามนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพ ดังนี ้1) แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักส่ือฯ 2) แตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
ระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ 3) แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 4) จัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงไดนําระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(QIS, e-sar) มาใชประโยชนในการดําเนินการไดรวดเรว็และลดขั้นตอนการดําเนินงาน และสํานักส่ือฯ ไดสงเสริม
สนับสนุนในการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก โดยสง
รองผูอํานวยการไปเปนคณะกรรมการบรหิารคุณภาพของมหาวิทยาลัย และผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพไป
เปนคณะกรรมการเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเขารวมการประชุม อบรมสัมมนา 
และกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หนวยงาน 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่
สอดคลองกับแนวปฏิบัติตามคูมือประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป
การศึกษา 2550-53 (ฉบับปรบัปรุง) โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพของสํานักส่ือฯ 
มีทําหนาที่กําหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน การบริหารระบบคุณภาพ ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ดําเนินงานดานคุณภาพของสํานักส่ือฯ รวมถึงใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา อีกทั้ง ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพฯ เพื่อทําหนาที่ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดนาํระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (QIS,  
e-sar) มาใชประโยชนในการดําเนินการไดรวดเร็วและลดขั้นตอนการดําเนินงาน และสํานักส่ือฯ ได
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สงเสริมสนับสนุนในการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอก โดยสงรองผูอํานวยการไปเปนคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย และ
ผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพไปเปนคณะกรรมการเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเขารวมการประชุม อบรมสัมมนา และกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานักส่ือฯ (9.1-1-1)   
�  ลําดับท่ี 2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพสํานักส่ือฯ (9.1-1-2)  
�  ลําดับท่ี 3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย (9.1-1-3)  
�  ลําดับท่ี 4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพ (9.1-1-4)  
�  ลําดับท่ี 5 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (9.1-1-5)   

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 
สํานักส่ือฯ ไดใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดมีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน 
เปาประสงค และแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหผูบริหาร และบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
15 ป ของสํานักส่ือฯ และไดนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยได
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํสํานักส่ือฯ แลว ในการประชุม ครัง้ที ่2/2553 เม่ือวันที่   
29 เมษายน 2553 และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาและประชาพิจารณการประกันคุณภาพการศึกษาของ     
สํานักส่ือฯ และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรวมพิจารณา
และมีสวนรวมในการดําเนินการ รวมถึงมีการเชิญผูบริหารและบุคลากรเขารวมการรับตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมและกระตุนใหตระหนักถงึความสําคัญ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

ราชการ และการสรางประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม (9.1-2-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (9.1-2-2)  
�  ลําดับท่ี 3 แผนปฏิบัติการการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ป 2552 
�  ลําดับท่ี 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (9.1-2-4)  
�  ลําดับท่ี 5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพและคณะกรรมการดําเนินงาน

ประกันฯ (9.1-2-5)   
�  ลําดับท่ี 6 รายงานการประชุมผูบริหาร และหัวหนางาน (9.1-2-6)  
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3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักส่ือฯ ไดนํา
มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคณุภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวสําหรับหนวยงานที่ไมมีการเรียนการ
สอนมาเปนคูมือสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ของสํานักส่ือฯ  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2550-

2553 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2 : ธันวาคม 2552) -  
�  ลําดับท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบความสอดคลองของตัวบงชี้ของ มศว กับมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

-  

4 มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคมุคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการ
ติดตาม) 
สํานักส่ือฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา โดยไดมีการจัดทํารางานการประเมินตนเอง 
ต้ังแตปการศึกษา 2549 -2552 และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตาม
แผนปฏิบัติการประเมินของมหาวิทยาลัย  
ดูตามเอกสารประกอบ 

�  ลําดับท่ี 1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักส่ือฯ -  

�  ลําดับท่ี 2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2549 -2552 -  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป 
ที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เชน การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การใชทรัพยากรรวมกนั ฯลฯ รวมถึงไดมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ส่ือฯ โดยไดเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา เพื่อใหขอเสนอแนะ 
และใหแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน
นําเสนอมหาวิทยาลัย 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมิน (9.1-5-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (9.1-2-2)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (9.1-2-4)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและบริหารระบบคุณภาพ (9.1-2-5)   

http://qa.swu.ac.th/�
http://qa.swu.ac.th/�
http://cemt.swu.ac.th/�
http://cemt.swu.ac.th/�
http://qa.swu.ac.th/�
http://qa.swu.ac.th/�
http://cemt.swu.ac.th/�
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�  ลําดับท่ี 5 รายงานการประชุมผูบริหารและหัวหนางาน (9.1-2-6)  
�  ลําดับท่ี 6 รายงานสรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (9.1-2-1)  

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทัง้
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน/หนวยงาน 
สํานักส่ือฯ ไดใชระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (QIS :Quality 
Assurance Information System และ e-sar) ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถใช
รวมกันทั้งระดบับุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน โดยมีฝายประกันคุณภาพการศึกษาใหคําแนะนํา 
รวมถึงจัดทําคูมือการใชงานท่ีเอื้อตอการเขาถึงระบบไดสะดวก และใชงานงาย อีกทั้ง สํานักส่ือฯ ได
จัดทําฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซตของสํานักส่ือฯ เพือ่จัดเก็บรายงานการประเมิน
ตนเองทุกปการศึกษาที่รับการประเมิน รายงานประจําป รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
ภาพกิจกรรม และขอมูลความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา บนเว็บไซต http://cemt.swu.ac.th 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (QIS :Quality Assurance 

Information System) -  
�  ลําดับท่ี 2 เว็บไซตสํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) / ฐานขอมูล SAR, รายงานประจําป,      

ผลประเมินแตละป -  

7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน 
สํานักส่ือฯ สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 1) สงบุคลากรในสํานักส่ือฯ เขารับการประชุม/อบรม/สัมมนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกครั้ง เพื่อเปนการสรางเสรมิบุคลากรในหนวยงานใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําความรูไปใชใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) อนุมัติใหบุคคลากร
เปนคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเครือขายผูปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ 3 มหาวิทยาลัย 3) อนุมัติใหบุคลากรไปเปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาแกหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย (9.1-1-3)  
�  ลําดับท่ี 2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเครือขายผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของ           

3 มหาวิทยาลัย (9.1-1-4)  
�  ลําดับท่ี 3 ขอมูลการใหบคุลากรเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนาดานการประกันคณุภาพ

การศึกษา -  
�  ลําดับท่ี 4 หนังสืออนุมัติใหบุคลากรไปเปนกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาแกหนวยงาน

ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย (9.1-7-4)  

    
 

http://fis.swu.ac.th/�
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ตัวบงช้ี 6.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

3 4 4 
ไมครบ 

3 ขอแรก 
ดําเนินการ 
3 ขอแรก 

อยางนอย 
4 ขอแรก 

4 1 3 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานดวยการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถงึสํานักส่ือฯ ไดทําการ
พัฒนา ปรับปรุง แกไขการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อยางตอเนือ่ง (ต้ังแตปการศึกษา 
2549 ถึงปจจุบัน) ทั้งนี ้ในปการศึกษา 2552 สํานักส่ือฯ ไดกําหนดแผนพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษา 
และไดทําการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน ใหมีความสอดคลองกับภารกิจของสํานักฯ และจดัทํา
แผนยุทธศาสตรที่มีแผนกลยุทธ เปาประสงค แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและพันธกิจของสํานักฯ ไวอยางชัดเจน มีการมอบหมายผูรับผิดชอบดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพของสํานักฯ และคณะกรรมการไดกําหนดแผนพัฒนาการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพ อีกทั้งสํานักส่ือฯ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่
เก่ียวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด โดยจัดทํารายงานการประเมินตนเองและผลการตรวจ
ประเมินสงไปยังฝายประกันคุณภาพการศึกษา นําผลการประเมินฯ เผยแพรตอสาธารณชนทางทางเว็บไซต
ของสํานักฯ (http://cemt.swu.ac.th) และรายงานลงในรายงานประจําปของสํานักส่ือฯ  

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 
สํานักส่ือฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หนวยงานอยางตอเนื่อง โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการติดตาม
การดําเนินงาน และจัดทํารายงานประเมินตนเองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินอยางตอเนือ่ง ต้ังแตปการศึกษา 
2549 จนถึงปจจุบัน 
ดูตามเอกสารประกอบ 

�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2549-2551 -  
 

http://cemt.swu.ac.th/�
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2 มีการปรับปรงุระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หนวยงาน 
ในปการศึกษา 2552 สํานักส่ือฯ ไดมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับ
พันธกิจและพฒันาการของหนวยงาน อาทิ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตัวบงชี้ปการศึกษา 2551 
เพื่อบรรลุเปาหมายปการศึกษา 2552 ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของสํานักส่ือฯ จัดทํา
แผนยุทธศาสตรและกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหกระบวนการประกันคุณภาพ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนและสอดคลองตาม
พันธกิจของสํานักฯ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมิน (9.2-2-1)  
�  ลําดับท่ี 2 ขอมูลแผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธิกิจ เปาประสงค ของสํานักส่ือฯ               

-  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดําเนินงานประกันคุณภาพ       

สํานักส่ือฯ (9.2-2-3)  
�  ลําดับท่ี 4 รายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (9.2-2-4)  

3 มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กาํหนด 
สํานักส่ือฯ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด โดยจัดทํารายงานการประเมินตนเองและสงผลการตรวจ
ประเมินไปยังฝายประกันคณุภาพการศึกษา รวมถึงนําผลการประเมินฯ เผยแพรตอสาธารณชน
ทางทางเว็บไซตของสํานักฯ (http://cemt.swu.ac.th, http://fis.swu.ac.th) และรายงานลงใน
รายงานประจําปของสํานักส่ือฯ 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ (9.2-3-1)  
�  ลําดับท่ี 2 รายงานประจําป 2552 ของสํานักส่ือฯ (หนา 80-90) (9.2-3-2)  
�  ลําดับท่ี 3 รายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน                                   

(บนเว็บไซต http://cemt.swu.ac.th) -  
�  ลําดับท่ี 4 ขอมูลผลการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา (บนเว็บไซต 

http://fis.swu.ac.th) -  
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http://cemt.swu.ac.th/�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/default.asp�
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4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
ในปการศึกษา 2552 สํานักส่ือฯ ไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามคําแนะนําจากการตรวจประเมินฯ ปการศึกษา 2551 เชน ในปการศึกษา 2551 สํานักส่ือฯ 
ไมมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของเพื่อสงเสริมใหกระบวนการประกัน
คุณภาพมีประสิทธิภาพในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการใชทรัพยากรรวมกัน การสํารวจ
ความพึงพอใจ เปนตน ในป 2552 สํานักส่ือฯ ไดทําการวิพากษแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 15 ป ที่สอดคลองและครอบคลุมตัวบงชี้ดานการประกันคุณภาพ อีกทั้งแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมที่เก่ียวของ เชน กรรมการโครงการ 5 ส กรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ และการประหยัดพลังงาน มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจผูรับบริการ จัดโครงการใชทรัพยากรรวมกัน เปนตน 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 แผนพัฒนาคุณภาพจากการประเมิน (9.2-2-1)  
�  ลําดับท่ี 2 แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567) (9.2-4-2)  

5 มีนวัตกรรมดานการประกันคณุภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ
การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  
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องคประกอบ 7 การวิจัยสถาบัน  

ตัวบงช้ี 7.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือ
พัฒนาสถาบัน  

ผลการดําเนนิงาน ระดับคะแนน คะแนนที่ได 

2550 2551 2552 1 2 3 

เปาหมาย 
2552 

น้ําหนัก 
 อิงมาตรฐาน 

0 0 2 
ไมครบ 
3 ขอ 

ดําเนินการ 
3–4 ขอ 

อยางนอย  
5 ขอ 

0 1 1 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

สํานักส่ือฯ มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการพัฒนาหนวยงานท่ีสอดคลองกับภารกิจของ
สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนงานวิจัยไวในแผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ จัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนการทํา
วิจัย มีระบบการพิจารณาใหทุนวิจัย มีการแตงต้ังผูประสานงานวิจัยของสํานักส่ือฯ เพื่อดําเนินการดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคของสํานักส่ือฯ โดยใชระเบียบบริหารงานวิจัยของ มศว 

เอกสารอางองิตามเกณฑ 

  

1 มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการพัฒนาสถาบัน ที่สอดคลองกับภารกิจ
ดานตางๆ ของสถาบันเพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการในการทํางาน หรือแนวทางที่ดีใน
การปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 
สํานักส่ือฯ มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการพัฒนาหนวยงานท่ีสอดคลองกับ
ภารกิจของสํานักส่ือฯ โดย 1. มีการจัดทําแผนงานวิจัยในแผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ 2. จัดสรร
งบประมาณสําหรับสนับสนนุการทําวิจัยแกบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหเกิดการพัฒนากระบวนการในการ
ทํางาน หรือแนวทางท่ีดีในการปฏิบัติงานภายในสํานักส่ือฯ 3. มีระบบการพิจารณาใหทุนวิจัย ประกาศ
เปดรับขอเสนอเงินสนับสนนุวิจัย และเสนอคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณาความเหมาะสม
การใหทุนวิจัย 4. มีการแตงต้ังผูประสานงานวิจัยของสํานักส่ือฯ เพื่อดําเนินการดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคของสํานักส่ือฯ รวมถึงเขารวมการสัมมนา ฝกอบรมที่เก่ียวของ เพื่อนํามาพัฒนาและสราง
ระบบบริหารงานวิจัยของสํานักส่ือฯ โดยใชระเบียบบริหารงานวิจัยของ มศว 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1  แผนยุทธศาสตรสํานักส่ือฯ (เฉพาะแผนวิจยั) (4.1-1-1)  
�  ลําดับท่ี 2  เอกสารงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนการวิจัย (4.1-2-2)   
�  ลําดับท่ี 3  คําส่ังแตงต้ังผูประสานงานวิจัย (4.1-1-3)  
�  ลําดับท่ี 4  หนงัสือ/เอกสารที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย (4.1-1-4)  
�  ลําดับท่ี 5  รายงานการประชุมท่ีเก่ียวของ (4.1-1-5)  
�  ลําดับท่ี 6  หนงัสือ/เอกสารการแจงเวียนขาวประชาสัมพันธการวิจัย (4.1-1-6)  

�  ลําดับท่ี 7  ระเบียบการบริหารงานวิจัย มศว (หนาเว็บไซตฝายวิจัย) -  

http://research.swu.ac.th/�
http://research.swu.ac.th/�
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2 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคของสถาบัน 
สํานักส่ือฯ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยแกบุคลากรทุกระดับ โดยตั้งงบประมาณเงิน
รายได รอยละ 5 จากงบประมาณทั้งหมด มีผูประสานงานวิจัยของสํานักส่ือฯ เพื่อใหขอมูลและ
ดําเนินการ ประสานงานดานการดําเนินงานวิจัยของสํานักส่ือฯ และแนะนําแหลงคนควาแกบุคลากร 
ดูตามเอกสารประกอบ 
�  ลําดับท่ี 1 เอกสารงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนการวิจัย (4.1-2-2)  
�  ลําดับท่ี 2 คําส่ังแตงต้ังผูประสานงานวิจัย (4.1-1-3)  
�  ลําดับท่ี 3 ประกาศรายชื่อผูไดรับทุนวิจยัสํานักส่ือฯ (4.1-2-2)   
�  ลําดับท่ี 4 หนังสือ/เอกสารการแจงเวียนขาวประชาสัมพันธการวิจัย (4.1-1-6)  

�  ลําดับท่ี 5 ระเบียบการบริหารงานวิจัย มศว (หนาเว็บไซตฝายวิจัย) -  

3 มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนไดจริงอยางนอย 1 โครงการตอปที่ประเมิน 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  

4 มีการเผยแพรหรือถายทอดความรู และการนําไปใชประโยชนทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  

5 มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลของการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน โดย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของความแตกตางกอนทําและหลังทํา 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  

6 มีการนําผลประเมินมาพัฒนาตอยอดงานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบัน หรือหนวยงานมีการสราง
งานวิจัยและงานสรางสรรคสถาบันอยางตอเนื่อง 
 
ดูตามเอกสารประกอบ  

    

http://research.swu.ac.th/�
http://research.swu.ac.th/�
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สวนท่ี 3 
 

สวนสรุป 
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สวนที่ 3 สวนสรุป 
ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ี  

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน
การ

ประเมิน 

1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทกุภารกิจ 

7 7 3 

1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 

80 100 3 

รวมองคประกอบ 1 3 

2  ภารกิจหลัก 

2.1  มีระบบและกลไกในการพฒันาการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ 

5 7 3 

2.4  มีระบบกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

5 6 3 

2.5  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการ และวชิาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาตติอ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง 

50 43.48 3 

2.6  รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ 80 78.48 2 

รวมองคประกอบ 2 2.75 

3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

3.1 มีระบบกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4 4 3 

รวมองคประกอบ 3 3 

 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=1&nodenum=1.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=1&nodenum=1.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=1&nodenum=1.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=1&nodenum=1.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=1&nodenum=1.2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=1&nodenum=1.2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=2&nodenum=2.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=2&nodenum=2.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=2&nodenum=2.4&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=2&nodenum=2.4&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=2&nodenum=2.5&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=2&nodenum=2.5&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=2&nodenum=2.5&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=2&nodenum=2.5&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=2&nodenum=2.6&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=6&nodenum=6.1&fc=17�
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องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน
การ

ประเมิน 

4 การบริหารและจัดการ 

4.1  ระดับคุณภาพของกรรมการบริหาร 6 6 3 

4.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 4 3 

4.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 4 3 2 

4.4  มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

5 6 3 

4.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

4 3 2 

4.7  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการ
บริหาร 

5 5 3 

4.8  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

8 8 3 

4.9  รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับพัฒนา
ความรูและทกัษะในวิชาชพีทั้งในและตางประเทศ 

85 100 3 

4.10  ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบรกิาร 

7 7 3 

4.11  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

7 7 2 

4.12  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 ส 5 7 3 

รวมองคประกอบ 4 2.72 
 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.3&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.4&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.4&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.4&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.6&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.6&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.7&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.7&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.8&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.8&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.9&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.9&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.10&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.10&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.11&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.11&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=7&nodenum=7.12&fc=17�
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 องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน
การ

ประเมิน 

5  การเงินและการงบประมาณ 

5.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6 7 3 

5.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 5 5 3 

5.3  คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการใหบริการวิชาการ
และวชิาชีพเพ่ือสังคมตอบุคลากรประจํา 

7500 14,071.77 3 

5.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนบุคลากรประจํา รายงานเทาน้ัน ไมมีการประเมิน 

5.5  รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 2 30.05 2 

5.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศตอบุคลากรประจํา 

รายงานเทาน้ัน ไมมีการประเมิน 

5.7 รอยละของเงนิเดือนบุคลากรทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด รายงานเทาน้ัน ไมมีการประเมิน 

5.8 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ 

รายงานเทาน้ัน ไมมีการประเมิน 

รวมองคประกอบ 5 2.75 

6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.1  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

6 7 3 

6.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4 4 3 

รวมองคประกอบ 6 3 

7  การวิจัย 

7.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสถาบัน 

- 2 1 

รวมองคประกอบ 7 1 

รวมทั้งหมด 2.72 

http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=8&nodenum=8.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=8&nodenum=8.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=8&nodenum=8.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=8&nodenum=8.2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=8&nodenum=8.3&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=8&nodenum=8.3&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=8&nodenum=8.5&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=9&nodenum=9.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=9&nodenum=9.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=9&nodenum=9.2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=9&nodenum=9.2&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=4&nodenum=4.1&fc=17�
http://fis.swu.ac.th/QAsar52/sar_data/sarItem_detail.asp?num=4&nodenum=4.1&fc=17�


รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552     หนา 
  

Center for Educational Media and Technology 

78 

 
 
 

ภาคผนวก 



รายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552     หนา 
  

Center for Educational Media and Technology 

79 

 
กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปการศึกษา 2552 

วันศุกรที่ 25  มิถุนายน 2553 
 

เวลา กิจกรรม สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

09.00 - 09.15 น. 
 

กลาวตอนรับคณะกรรมการ
ประเมินฯ และแนะนําขอมูลของ
สํานักส่ือฯ โดยผูอํานวยการ
สํานักส่ือฯ 

หองประชุม 103/2  
ชั้น 1 

สํานักส่ือฯ 
อาคารเรียนรวม 

สํานักส่ือฯ 
 

09.15 - 09.30 น. 
 

คณะกรรมการประเมิน ประชุม
เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการประเมิน 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

09.30 - 12.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ศกึษา 
SAR และศึกษาหลักฐานขอมูล 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศกึษา 
SAR และศึกษาหลักฐานขอมูล 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

15.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ 
ประชุมเพ่ือสรปุผลการประเมิน 
และเตรียมตวัเพ่ือนําเสนอผล
การประเมิน 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

16.00 - 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินตอ
สํานักส่ือฯ 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
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