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คํานําคํานํา  
 

รายงานประเมินตนเอง สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 
 
รายงานการประเมินตนเอง  (Self-Assessment Report : SAR) เ ล่มนี้ เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้น เพื่อ

ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา 2553 ของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา          
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ได้นําเสนอร่างรายงานการ
ประเมินตนเองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อประชาพิจารณ์ และปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ จนได้ข้อสรุปเป็นรายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ 

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักส่ือฯ ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และสํานักส่ือฯ ได้
นําผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
รวมทั้งมีการพัฒนาการทํางานให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA เกณฑ์คุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ สกอ. ตลอดจนคํานึงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ อนึ่ง ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ จัดอยู่ในกลุ่ม
หน่วยงานที่มีพันธกิจเน้นการบริการ จึงรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวนทั้งส้ิน 8 องค์ประกอบ จํานวน 16 ตัวบ่งชี้  

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่ือฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สํานักส่ือฯ ยินดีและ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง สําหรับข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งสํานักส่ือฯ จะได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักส่ือฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
                   
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง) 
ผู้อํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

27  มิถุนายน  2554 
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หน้า 
ส่วนนํา  

 ประวัติความเปน็มาและสภาพปัจจุบัน 6 
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 สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน 13 
 จํานวนบุคลากรปัจจุบัน 14 
 ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 15 
 สรุปผลการปรบัปรุงตามผลการประเมินและขอ้เสนอแนะรอบปีที่ผ่านมา 17 

 

ส่วนสาระ 

 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553  21 
 รายงานผลการดําเนินงานและหลักฐานอ้างอิง 

 องค์ประกอบที ่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  22 
 องค์ประกอบที ่ 2 ภารกิจหลัก 27 
 องค์ประกอบที ่ 3 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม  33 
  องค์ประกอบที ่ 4 การบริหารและการจดัการ  38 
 องค์ประกอบที ่ 5 การเงินและงบประมาณ   66 
 องค์ประกอบที ่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  70 
 องค์ประกอบที ่ 7 วิจัยสถาบัน 78 
 องค์ประกอบที ่ 8 ตัวบ่งชี้อตัลักษณ์มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 82 
 

ส่วนสรุป 
 ตารางสรุปผลการดําเนินงานขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 86 
 รายงานจุดแขง็ การเสริมความแข็งแกร่ง จดุออ่น และแนวทางการแก้ไข 88 

 

ภาคผนวก 
  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 93 
  รายชื่อผู้กํากับดแูลตัวบ่งชี้และผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 94 
  ประมวลภาพการประชาพิจารณารายงานประเมินตนเอง 95 
  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2552 96 
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ข้อทั่วไปของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจําปีการศกึษา 2553 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัย ในระยะก่อนเริ่มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะ
จัดตั้งสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นอย่างจริงจัง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึ้น        
ชุดหนึ่ง มีรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ ต่อมาได้มีมติให้จัดทําโครงการจัดตั้งสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 
 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จัดสรรงบประมาณสําหรับ
การปรับปรุงสถานที่ส่วนสํานักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิตรายการ ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ ห้องบริการส่ือ
โสตทัศน์ และห้องผลิตส่ือภาพน่ิง 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา           
(IT Campus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบโครงการจัดการ
สอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งจะทําให้การจัดการศึกษาในระบบนี้ได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียน
การสอนในช้ันเรียนตามปกติ อีกทั้งยังสอนนิสิตได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการแบ่งส่วนงานให้สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2543 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูกบริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกํากับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สํานักส่ือฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สํานักคอมพิวเตอร์ และสํานักหอสมุดกลาง 
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่หารายได้ในลักษณะการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมทําให้ปัจจุบันสํานักส่ือฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปรับเปล่ียนการบริหาร
จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 
สถานที่ต้ัง 

 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
114 ซอยสุขุมวทิ 23 เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110  

 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 5407, 5404-8, 5414, 5445, 5448 โทรสาร 02-260-3935 
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครกัษ)์ 

107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อําเภอองครกัษ ์จังหวดันครนายก 26120 
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1110-3 โทรสาร 02-260-3935 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ วัตถุประสงค ์และนโยบายคุณภาพ 
 

 ปรัชญา 
เทคโนโลยีนําการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม 
 

 ปณิธาน 
มุ่งพัฒนาการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนนุให้การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ตาม

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ดาํเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 วิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บรกิารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานงานวิจยั

และพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล 
 

 พันธกจิ 
 1.  สร้างองค์ความรู้ใหมท่างเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
 3.  สร้างความรว่มมือด้านเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บรกิารสังคมและชุมชน 
 4.  สร้างสรรค์งานผลิตและให้บริการส่ือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 5.  สร้างแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 6.  พัฒนาระบบการผลิตและบริการให้มีคุณภาพ 
 

 วัตถุประสงค ์
 1. ศึกษาวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและมีคุณธรรม 
 3. สร้างเครอืข่ายดา้นเทคโนโลยีเพือ่พัฒนาการศึกษา บรกิารสังคมและชุมชน 
 4.  ผลิตและให้บริการส่ือการสอนดว้ยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย เพื่อพฒันาการเรียนรูใ้นทกุศาสตร์และ

สาขาวิชาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
 5. สร้างฐานข้อมลูทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิงขอ้มูลทางประวัตศิาสตร์ 
 6. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการองค์กรที่มาตรฐานและมีคุณภาพ           

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 7. สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพื่อหารายได้พฒันาองค์กร 
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 นโยบายคุณภาพ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสํานักส่ือฯ ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีการดําเนินการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทําให้ระบบงาน และผู้ทํางานสามารถ

ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและ
เพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของสถาบันให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น 

3. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
6. ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. สร้างระบบการผลิตและให้บริการ มีคุณภาพในระดับสากล 

 
แผนยุทธศาสตร์สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสํานักส่ือฯ เป็นหน่วยงานผลิตส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อผลิตส่ือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ในทกุศาสตร์และสาขาวิชาใหม้ีคุณภาพ 
2. เพื่อผลิตส่ือ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่สังคมและชุมชน 
3. เพื่อผลิตส่ือ และให้บรกิารโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัยใหด้ําเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลยทุธ ์
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีท่ันสมัย และอัตรากําลังให้เพียงพอตอ่การผลิตและให้บรกิาร 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหต้รงต่อเวลา เสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ จิตบริการ อนุรักษ์  สืบสาน

วัฒนธรรมและศิลปะ 
3. ปรับปรงุสถานที่และสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสมกับงานเทคโนโลยีการศึกษา 
4. มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการผลิตและการให้บรกิารที่มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
6. มีข้อตกลงและระบบการขอใช้บริการ/การให้บรกิาร 
ตัวชี้วัด 
1. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บรกิารส่ือการเรียนรู้อยูใ่นเกณฑ์ดีขึ้นไป 
2. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บรกิารส่ือการเรียนรู้แก่สังคมและชุมชน อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
3. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บรกิารโสตทัศนูปกรณ์อยูใ่นเกณฑ์ดีขึ้นไป 
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  ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทําวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
2. นําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการผลิตและให้บริการ ตลอดจน

การบริหารจัดการและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้การทําวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ส่งเสริมการให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
3. มีระบบกลไกกระตุ้นให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด 
1. มีการนําองค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการผลิต หรือ

การให้บริการ หรือการบริหารจัดการ หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสํานักส่ือฯ อย่างน้อย ปีละ 1 เรื่อง 
2. บุคลากรมีความสามารถในการทําวิจัยหรือมีบุคลากรได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยทุกปี 
3. มีระบบการจัดการความรู้หรือระบบการส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัย 

 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธรุกิจ  

เป้าประสงค ์
 1. เพื่อปรับยุทธวิธกีารให้บรกิารเป็นการให้บรกิารเชิงรุกในการพฒันาองค์กร 
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถทางด้านการผลิตและการให้บริการ 
 3. เพื่อพัฒนาจติสํานึกที่ดตี่อการให้บริการ 
 4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

5. เพื่อนําเงินรายได้มาใช้ในการพฒันาหน่วยงาน  
6. เพื่อให้มีการนําอุปกรณ์ต่างๆ ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มทุน 
กลยทุธ ์
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้ป็นการบรกิารเชิงธรุกิจ 
2. นําเทคนิคการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในการให้บริการ 
3. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ 
4. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางการตลาดกับภาคเอกชนและภาครัฐ 
5. นําเทคนิค PDCA ระบบประกันคุณภาพ และ 5 ส มาใช้ในการพัฒนาสํานักส่ือฯ 
6. ปรับปรงุอัตราค่าบริการใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับอัตราค่าบริการโดยทัว่ไป 
7. ประชาสัมพันธ์เชิงรกุผ่านส่ือหลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับต่างๆ 
8. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทีท่ันสมัย และครบถ้วน พรอ้มดําเนินการผลิตหรือให้บรกิาร  
9. จัดหาอัตรากําลังและสร้างทีมงานให้มีคุณภาพ และเพียงพอตอ่การให้บริการ 
10. ปรับปรงุวิธีบริหารจัดการที่เอื้อต่อการหารายได้ 
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ตัวชี้วัด 
1. มีรายได้จากการผลิตและการให้บริการ เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 ในระยะ 5 ปีแรก และร้อยละ 2 ในปีต่อๆ ไป 
2. มีจํานวนผู้ขอใช้บริการจากภายในและภายนอกมหาวิทยาเพิ่มมากขึ้น 
3. บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดงูาน ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็น

ประจําทกุป ี
4. บุคลากรเข้าร่วมอบรมหรือกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และจิตสํานึกการให้บริการเป็นประจํา

ทุกป ี
5. มีระบบพัสดุอัตโนมัติ ระบบการจองห้องเรยีน Online และ ระบบ Management Information 

System (MIS) 
6. ผลการประเมินการจดัทํากิจกรรม 5 ส อยู่ในระดับดี 
7. ผู้ขอใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บรกิารของสํานกัส่ือฯ อยู่ในระดับด ี
8. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ มีความรู้ด้านการคลังและพัสดุเพิ่มขึ้น 
9. มีแผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุ 

 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาสํานักส่ือฯ เป็นแหล่งทรพัยากรการเรยีนรู้  

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อเป็นสถานทีส่อน ฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรมให้นกัเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป  
2. เพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ฐานข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูลประวัติศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัย 
กลยทุธ ์
1. จัดระบบการฝึกอบรม ฝึกปฏิบตัิงาน และประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
2. ปรับปรงุสถานที่และอุปกรณก์ารฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานให้มคีวามเหมาะสม 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม้ีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ  
4. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับสํานักคอมพิวเตอร์ สํานักหอสมุดกลาง และสํานักนวัตกรรมการเรียนรู ้
ตัวชี้วัด 
1. นักเรยีน นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป ที่เข้ารับฝึกปฏิบัติงาน และฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์

ที่กําหนด 
2. นักเรยีน นิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัดี 
3. นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ฝึกปฏิบัติงานปีละไม่น้อยกว่า 50 คน 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไมน่้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
5. นักศึกษาจากสถาบันอื่น ศึกษาดูงานสํานักส่ือฯ ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 
6. บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการวิชาการหรือวิชาชพี และผู้เชี่ยวชาญ อย่างนอ้ย 10 ครั้งต่อป ี
7. มีนิสิต อาจารย ์หรือบุคคลทั่วไป เข้ามาสืบค้นข้อมูลทางวิชาการในฐานข้อมูลของสํานกัส่ือฯ  
 ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง 
8. มีฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุกกจิกรรมของมหาวิทยาลัยที่ทําประจําทกุป ี
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  ยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
เป้าประสงค ์
1. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในที่มีลักษณะภาระงานใกล้เคียงกัน เพื่อใช้ทรพัยากร

ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวทิยาลัย 
2. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพือ่ใช้ทรพัยากรร่วมกันให้เกิดประโยชนสู์งสุดแก่

มหาวิทยาลัย 
กลยทุธ ์
1. ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารว่มฝึกอบรม กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดงูานด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกจิกรรมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
4. จัดให้มกีารแลกเปล่ียนความรู้และศึกษาดูงานรว่มกับหน่วยงานเครือข่าย 
ตัวชี้วัด 
1. มีโครงการความร่วมมือไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อปี 
2. บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งตอ่ปี 
3. แลกเปล่ียนวิทยากรกับหน่วยงานเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งตอ่ปี 
4. มีการจดัโครงการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครอืข่าย 1 โครงการตอ่ปี 
5. สํานักส่ือฯ ได้รบัการสนบัสนุนบุคลากร วทิยากร อปุกรณ์จากหน่วยงานภายนอก 1 โครงการตอ่ปี 
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- งานบริหารและธุรการ 
- งานนโยบายและแผน  
- งานคลังและพัสดุ  
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 

- งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  
- งานโทรทัศน์วงจรปิด 
- งานวีดิทัศน์ตามประสงค์ 
- งานการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ 
- งานประชุมทางไกล  
- งานถ่ายวีดิทัศน์  
- งานซ่อมบํารุงโสตทัศนูปกรณ ์

ศูนย์การพิมพ์ มศว 
 

สํานักงาน 
ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิจัยและ
ฝึกอบรม 

 

-  งานผลิตวีดิทัศน์เพ่ือ   
   การศึกษา 
-  งานผลิตส่ือเสียง  
-  งานผลิตส่ืออีเลิร์นนิง  
-  งานออกแบบกราฟิก 
    ส่ิงพิมพ์  
-  งานผลิตแอนิเมชัน 
   และมัลติมีเดีย  
-  งานจัดการระบบส่ือ 
   ดิจิทัลแบบออนไลน์        

- งานฝึกอบรม  
- งานวิจัยและ 
  ประเมินผล 

-  งานจัดการก่อนการผลิต   
    ส่ิงพิมพ์  
-  งานจัดการผลิตส่ิงพิมพ์ 
-  งานจัดการหลังการผลิต 
   ส่ิงพิมพ์  

มหาวิทยาลัย 

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะกรรมการประจําสํานักฯ 

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

(ประสานมิตร-องครักษ์) 

ฝ่ายผลิตส่ือ 
การเรียนรู้ 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตาม

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการจัดแบ่งส่วนราชการ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในกํากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 

ออกเป็น 5 งาน ได้แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ งานผลิตรายการโทรทัศน์ งานบริการส่ือ งานบันทึกเสียง งานผลิตส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีนโยบายให้สํานักส่ือฯ เป็นหน่วยงานหารายได้ 

สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน สํานักส่ือฯ จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความ

สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงรองรับนโยบายการหารายได้

เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ดังน้ัน สํานักส่ือฯ จึงได้ขออนุมัติแบ่งส่วนราชการใหม่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร   

ส่วนงานภายใน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 อนุมัติโครงสร้างใหม่ของสํานักส่ือฯ 

เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 จึงประกาศแบ่งส่วนราชการของสํานักส่ือฯ ออกเป็น 5 ฝ่าย โดยสํานักส่ือฯ           

มีโครงสร้างการบริหารสํานัก ดังต่อไปนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  1   โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานัก ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
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4.   สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน 
 

 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ประสานมิตร  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จํานวน 8 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นห้อง
สํานักงาน ห้องประชุม ห้องเรียนที่ต้องควบคุมดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

ประเภทห้อง     สถานที่ต้ัง 
 1. ห้องเรียน    
  - ห้อง 14-204 (ห้องรับทางไกลฯ) อาคาร 14 ชั้น 2 ขนาด 226 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-304 (ห้องส่งทางไกลฯ) อาคาร 14 ชั้น 3 ขนาด 237 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-405 (ห้องรับทางไกลฯ) อาคาร 14 ชั้น 4 ขนาด 237 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-505 อาคาร 14 ชั้น 5 ขนาด 240 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-605 อาคาร 14 ชั้น 6 ขนาด 240 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-705 อาคาร 14 ชั้น 7 ขนาด 240 ที่นั่ง 
  - ห้อง 14-805 อาคาร 14 ชั้น 8 ขนาด 240 ที่นั่ง 
 2. ห้องปฏิบัตกิาร    
  - ห้องสตูดิโอ (ใหญ่)  อาคาร 14 ชั้น 1 
  - ห้องสตูดิโอ (เล็ก) อาคาร 14 ชั้น  3   
  - ห้องบันทึกเสียง อาคาร 14 ชั้น 1   
  - ห้องตดัต่อวดีิทศัน์ อาคาร 14 ชั้น 1   
  - ห้องผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 14 ชั้น 1 
  - ห้องฝึกอบรม (14-404) อาคาร 14 ชั้น 4  
 3. ห้องประชุมและห้องทํางาน    
  - ห้องประชุม (103/2) อาคาร 14 ชั้น 1   
  -  ห้องสํานักงานผู้อํานวยการ อาคาร 14 ชั้น 1   
  - ห้อง 14-203 งานบริการส่ือ  อาคาร 14 ชั้น 2 

 
นอกจากนี้สํานักส่ือฯ ยงัมีสถานที่ทําการอยู่ทีอ่าคารเรยีนรวม มศว องครกัษ ์ ตั้งอยู่ที ่107 หมู่ที่ 6 ถนนรงัสิต-

นครนายก คลอง 16 อําเภอองครักษ ์จังหวัดนครนายก ซึ่งมีพืน้ที่ในความรับผิดชอบจํานวน 4 ส่วน ซึ่งเป็นหอ้งเรียนที่
ต้องควบคุมดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ และหอ้งสํานักงาน ดงันี ้

 
ประเภทห้อง     สถานที่ต้ัง 

 1. ห้องเรียน    
  - ห้อง ศร 201 อาคารเรยีนรวม ชั้น 2  
  - ห้อง ศร 203 อาคารเรยีนรวม ชั้น 2 
  - ห้อง ศร 204 อาคารเรยีนรวม ชั้น 2 
 2. ห้องทํางาน    
 - ห้องบริการส่ือ (องครกัษ)์    อาคารเรยีนรวม ชั้น 2 (ศร 205)  



 

14 

 

Center For Educational Media and Technology 
Self Assessment Report  2010 

5. จํานวนบุคลากรปัจจุบัน 
 5.1  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (จําแนกตามชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง และประเภทการจ้าง) 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง ประเภทการจ้าง 

สํานักงานผูอ้ํานวยการ   

นางอภิรด ี สุขีเกต ุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 
นางสาวสายรุง้  ลิวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 
นางสาวสุกัญญา  หงษาครประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้) 
นางสาวศิริพัตร ์ ตันเสถียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 
นางสาวกัญญ์พชิญา  ตั้งสกุลเดมิ นักวิชาการพัสด ุ พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 
** เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้) อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก 1 ตําแหน่ง) 

 

ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้   

นายชณรรษ  หาญอาษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 
นายสัญญา  จงจิตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 

นายสุเมธ  กล่ินหอม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 
นายชัยพร  สุวรรณประสพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 
นางสาวมานิตา  สุขก้อน นักวิชาการช่างศิลป์ พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 
*** นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)  อยู่ระหวา่งการรับสมัครสอบคัดเลือก 1 ตําแหน่ง) 
   

ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์) 

นายยอดชาย  ไทยประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้) 
นายเมธ ี คชาไพร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ข้าราชการ 
นายณัฐนัย  ศรีโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้) 
ว่าที่รอ้ยตรีภูวดล  ขําปาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 
นายไพรัตน ์ ดีเทียนอินทร ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 
นางจุไรรัตน ์ ดีเทียนอนิทร ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (แผ่นดนิ) 

*** นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย (เงินรายได้)  อยู่ระหวา่งการรับสมัครคัดเลือก 1 ตําแหน่ง) 
*** ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  อยู่ระหว่างการรับสมัครคัดเลือก 1 ตําแหน่ง) 

   

ศูนย์การพิมพ ์มศว   

นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร ์ ข้าราชการ 
นายกริช  มะกลํ่าเทศ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลูกจ้างประจํา 
นายชูศักดิ ์ สุขสําราญ ผู้ช่วยช่างทัว่ไป ลูกจ้างประจํา 
นายธนิสร  ศิริรธัญญ ู เจ้าหน้าทีอ่อกแบบส่ิงพิมพ ์ ลูกจ้างโครงการฯ 
นายประยงค์  วินิจวงษ ์ พนักงานบริการทั่วไป ลูกจ้างโครงการฯ 
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5.2  สรุปสัดสว่นบุคลากร 

ประเภทการจ้าง จํานวนบุคลากร ร้อยละ 

1.  ข้าราชการ 3 12 
2. พนง.มหาวิทยาลัยแผ่นดิน   11 44 
3.  พนง.มหาวิทยาลัยรายได้  7 28 
4.  ลูกจ้างประจํา 2 8 
5.  ลจ.ชค. เงินรายได้ (รายเดือน) 2 8 

รวม  25 100 
 

หมายเหตุ : นายจารุวัส  หนูทอง ข้าราชการ ได้โอนย้ายไปสังกัดวทิยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม ตั้งแตว่นัที่ 8 เมษายน 
2554 โดยอัตราทดแทนอตัราโอนย้าย อยูร่ะหวา่งดําเนินการขออนุมัติเปล่ียนตําแหน่งพนกังาน
มหาวิทยาลัย (แผ่นดิน) สายวชิาการ เป็นตําแหน่งพนกังานมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน) สายสนับสนุนวิชาการ 
ทั้งนี้ หากดําเนนิการแล้วเสรจ็ สํานักส่ือฯ จะมีอัตราบุคลากรทัง้ส้ิน 26 ราย  

 
6.  ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 6.1 โครงสร้างคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพสํานกัส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. ผู้อํานวยการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ประธานกรรมการ 
 2. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย รองประธานกรรมการ 
 3. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 4. รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ 
 7. หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์ กรรมการ 
 8. หัวหน้างานบริการส่ือ กรรมการ 
 9. หัวหน้างานบันทึกเสียง กรรมการ 
 10. หัวหน้าศูนย์การพิมพ์ กรรมการ 
 11. เลขานุการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการมีหน้าที่ความรบัผิดชอบดังนี ้
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนการดําเนินงานด้านบริหารระบบคุณภาพของสํานักส่ือและ

เทคโนโลยีการศึกษา 
2. กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ของสถาบันอุดมศึกษา และการบริหารความเส่ียง (ควบคุมภายใน) ของ
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา  

3. บริหารงานคุณภาพของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานกัส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา 

 1. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
 2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
 4. เลขานุการสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
 5. นางอภิรดี  สุขีเกตุ กรรมการ 
 6. นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ กรรมการ 
 7. นางสาวศิริพัตร์  ตันเสถียร กรรมการ 
 8. นางสาวกัญญ์พิชญา  ตั้งสกุลเดิม กรรมการ 
 9. นางสาวธัญณิชา  กิระวัฒนคุณ กรรมการ 
 10. นางสาวสายรุ้ง  ลิวัลย์ กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการมีหน้าที่ความรบัผิดชอบดังนี ้
1. วางแผนการดําเนินงาน กําหนดขอบเขต เป้าหมาย และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ดําเนินการตามแผน นโยบาย และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา 
3. จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเสนอคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ

สํานักส่ือฯ   
4. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ สรุป และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
5. รองรับการตรวจประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยตามระยะเวลา ที่กําหนด 
7. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7.  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมา 
 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปีการศึกษา 2552 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจหลัก 

หลังจากการจัดกิจกรรม โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ควรนํา
ผลการประเมินโครงการ ไปเช่ือมโยง
กับภารกิจอื่ นของสํานักฯ  ตามที่
ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ หรือนําเข้า
ที่ประชุมกรรมการ บริหารสํานักฯ 

เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงการนําไปใช้
ประโยชน์ด้านอื่นๆ 

1.  สํานักส่ือฯ ได้กําหนดแผนการบริการวิชาการแก่สังคม
ให้เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่
สังคมกับภารกิจหลักของสํานักส่ือฯ โดยกําหนดราย 

ละเอียดการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแก่
สังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสํานักส่ือฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจน 
2.  สํานักส่ือฯ ได้ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมทุกโครงการ และนําผลการ
ประเมินเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารสํานักฯ และ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ เพื่อหารือ/พิจารณา
แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงการนําไปใช้ประโยชน์ใน
ภารกิจด้านอื่นๆ อาทิ การจัดให้มีการให้ความรู้ด้านการ
ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์บริเวณเต้นท์จําหน่ายวีดิทัศน์
ที่ระลึกพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรฯ รวมถึงจัดทําเป็น
รายการอุปกรณ ์ แผนผัง และขั้นตอน เพื่อให้บุคลากรใหม่
สามารถนําไปใช้ในติดตั้งระบบอุปกรณ์งานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันได้ 

องค์ประกอบที่ 3  
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ ที่กําลัง
จะประชุมพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติม ควรระบุว่า “สํานักฯ เป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนในด้านการเผยแพร่ข้อมูลเชิง
วิ ช า ก า ร ใ น ร ะ บ บ ว ีด ิท ัศ น ์ต า ม
ประสงค์ (V IDEO ON DEMAND)  

สํานักส่ือฯ ได้กาํหนดให้มกีารสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร และ
พิจารณา/ปรับแผนยุทธศาสตร ์โดยระบุรายละเอียดใน
แผนยุทธศาสตร์ให้ชดัเจนว่า “สํานักฯ เป็นหนว่ยงานที่
สนับสนุนการเรยีนการสอนในดา้นการเผยแพรข่้อมูล      

เชิงวิชาการในระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์  
(V IDEO ON DEMAND)” 

 



 

18 

 

Center For Educational Media and Technology 
Self Assessment Report  2010 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2552 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 4 
การบริหารและ 
การจัดการ 

1.  กิจกรรมการบริหารจัดการที่มีผล
ต่ อ คุณภาพ  ประสิ ทธิ ภ าพ  และ
ประสิทธิผลของสํานักฯ ควรได้มีการ
นําเสนอเป็นวาระในการประชุมหรือที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ 

อย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
2.  การประเมินผลการดําเนินงานใน
กิจกรรมบางอย่าง ควรมีความชัดเจน
และต่อ เ น่ืองและควร นําผลการ
ประเมินไปปรับใช้ในกระบวนงาน
ปกติ 

1.  สํานักส่ือฯ ได้กําหนดให้มีการบรรจุวาระผลการ
ดําเนินการด้านการบริหารคุณภาพของสํานักส่ือฯ 

(อาทิ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร
ความเส่ียง การประเมินผลโครงการ และการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน) เป็นวาระพิจารณา/สืบเนื่องใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ และ
คณะ กรรมการประจําสํานักส่ือฯ เพื่อติดตามผลการ
ดํ า เนินการ  ปรับยุทธวิ ธี/แผนการดํ า เนินการ   

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2.  สํานักส่ือฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานในการบริการหรือผลิตส่ือสนับสนุน
กิจกรรม/พิธีการสําคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดย
ให้รายงานผลการดําเนินงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
และประเมินผลการดําเนินงานในการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารสํานักส่ือฯ เพื่อพิจารณาการนํา   

ผลการประเมินไปปรับใช้ในกระบวนงานปกติ หรือ
ปรับปรุงการบริการสนับสนุนกิจกรรม/พิธีการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนําผลการประเมินไปเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการดําเนินการในกิจกรรมอื่นๆ 

ต่อไป อาทิ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบันทึก   

วีดิทัศน์งานสอบตรง (เมืองทองธานี) นอกจากจะเป็น
การส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ โดยผู้บริหาร  

และหัวหน้างานซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์ให้คําแนะนํา 

และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานแก่บุคลากร
ใหม่ หรือผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ยังเป็นการประเมินผล
การดําเนินงาน แล้วนําผลไปปรับปรุงการบันทึก   

วีดิทัศน์ ของทีมปฏิบัติการของสํานักส่ือฯ ในงานอื่นๆ 

ต่อไป 
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องค์ประกอบ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  

ประจําปีการศึกษา 2552 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที ่5 
การเงินและ
งบประมาณ 

ควรมีการรายงานทางการเงินต่อ
ที่ประชุมของหน่วยงานอย่างเป็น
ลักษณ์อักษร 

สํานักส่ือฯ ได้กําหนดให้มีวาระการรายงานทางการเงิน
และงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ทราบ
ทุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้งานการเงินและ
บัญชี จัดทํารายงานทางการเงินและงบประมาณเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร   

ทุกเดือน    

องค์ประกอบที่ 7 
การวิจัยสถาบัน 

1.  ควรมีโครงการวิจัยที่ทําร่วมกัน
เป็นทีม  เพื่อ ส่งเสริมให้ ผู้ที่ ไม่มี
ประสบการณ์ด้านการวิจัยได้มีส่วน
ร่วมในการทําวิจัยด้วย 
2.  ควรมีระบบการสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่นักวิจัยที่ทําการวิจัยได้
ทันกําหนดเวลาและสามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ 

1.  สํานักส่ือฯ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยแก่
บุคลากรทุกระดับ  โดยได้ จั ด โครงการ ฝึกอบรม   

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลงานวิจัยในงาน 

ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา” 
2.  สํานักส่ือฯ  ได้จัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงิน
สนับสนุนการทําวิจัย ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน
วิจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงจัดระบบการบริหาร
งานวิจัยของสํานักส่ือฯ และติดตามผลสรุปการวิจัย เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 
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รายงานประเมินตนเอง สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา 

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ชนิดของตัวบง่ชี ้ การประเมินปี 2553 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการดําเนินการ    

1.1. กระบวนการพัฒนาแผน P  
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน    

2.1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ P  
2.2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ O  
องค์ประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

3.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม P  
 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ   

4.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน P  
4.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ P  
4.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร P  
4.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ P  
4.5 ระบบบริหารความเส่ียง P  
4.6 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ O  
4.7 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน O  
4.8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5 ส O  

องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ   

5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ P  
องค์ประกอบที่ 6  ระบบกลไกและการประกันคุณภาพ   

6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน P  
6.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด O X 

องค์ประกอบที่ 7  วิจัยสถาบัน  

7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
สถาบัน 

P  

องค์ประกอบที่ 8  อัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย   

8.1 กระบวนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นความยั่งยืน P X 

8.2 ระบบการให้บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ P  

 รวมจํานวนตัวบ่งชี ้ 18  

 Input 0  

 Process 13  

 Output 5  

 

หมายเหตุ :    ตัวบ่งชี้ท่ีต้องรับการประเมินระดับสํานัก (กลุ่มพันธกิจเน้นการบริการ) เท่ากับ 18 ตัวบ่งชี้  
โดยปีการศึกษา 2553 สํานักสื่อฯ ประเมิน 16 ตัวบ่งชี้  ไม่ประเมิน 2 ตัวบ่งชี้  
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ผลการดําเนนิงานตามองค์ประกอบคณุภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษา 

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีปรัชญา ปณิธาน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามหลักการอุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
 กระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สํานักส่ือฯ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุก
กลุ่มในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน ทั้งผู้บริหารและบุคลากร 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ซึ่งในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ มีคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 5 คะแนน คือ มีการดําเนินงาน
อยู่ในระดับดีมาก   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ .) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  
การคิดรอบปี  :  ปีงบประมาณ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

4  ข้อ 8  ข้อ   บรรลุ   ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจาก
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่
เชื่ อมโยง กับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
ห น่ ว ย ง า น  ต ล อ ด จ น
สอดคล้องกับจุด เ น้นของ
หน่วยงาน และนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

สํานักส่ือฯ มีกระบวนการกําหนดและทบทวน
วิ สั ย ทั ศ น์  ปรั ชญ า  ปณิ ธ า น  พั น ธ กิ จ 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์
ของสํานัก ส่ือฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 
2553 สํานักส่ือฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติ การ  และแต่ งตั้ ง ให้ ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกคนเป็นคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ มีการวิเคราะห์ 
SWOT (จุดแข็ ง  จุดอ่อน  โอกาสและภัย
คุกคาม) ประเมินจัดลําดับวัฒนธรรมองค์กร 
ทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักส่ือฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน โดยได้นําข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการประจําสํานักส่ือฯ ไปประกอบการ
พิจารณาทบทวน  รวมถึง เพื่อให้ เกิดการ
ยอมรับของทุกฝ่าย ในการสัมมนาฯ จึงได้
ดําเนินการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
ของสํานกัส่ือฯ 

1.1-1-2 รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2553 

1.1-1-3 รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2554 

1.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ (2 ครั้งการ
ประชุม) 

1.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 
(วาระนําเสนอแผน 
ยุทธศาสตร)์ 

1.1-1-6 คําส่ังแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนนิ
โครงการสัมมนาฯ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

  ร่วมกันทั้ ง ผู้บริหาร  และบุคลากรแล้วเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ  

1.1-1-7 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
ของสํานกัส่ือฯ 

1.1-1-8 รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2553 

1.1-1-9 รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2554 

1.1-1-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ (2 ครั้งการ
ประชุม) 

1.1-1-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

(วาระนําเสนอแผนยุทธศาสตร)์ 
1.1-1-12 คําส่ังแต่งตั้งคณะ 

กรรมการดําเนนิ
โครงการสัมมนาฯ  

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ร ะ ดั บ ห น่ ว ย ง า น ไ ป สู่  
ทุกส่วนงานภายใน 

ผู้บริหารสํ านั ก ส่ือฯ  มีการชี้ แจง  ถ่ ายทอด
วิ สัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่ กํ าหนดให้
บุคลากรทุกระดับรับทราบ โดยได้จัดโครงการ
สัมมนา และผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ บรรยายให้
ความรู้ถึงแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ ชี้แจง
เกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการและการพัฒนา
งานในอนาคตของสํานักส่ือฯ และช้ีแจงทําความ
เข้าใจกับบุคลากรเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ และ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ รวมถึงมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจน   
 
 
 
 
 

1.1-3-1 รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2554 

1.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

1.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

1.1-3-4 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
(ข้อมูลแผน
ยุทธศาสตร์สํานกัส่ือฯ) 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

3 มีกระบวนการแปลงแผน  
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบตามพันกิจ
ของหน่วยงาน 

สํานัก ส่ือฯ  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจํา ปี
ในทุกพันธกิจ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของสํานักส่ือฯ  

1.1-3-5 รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2554 

1.1-3-6 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจําปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผน       กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

สํานักส่ือฯ ได้จดัทําแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี รวมถึง
ได้กําหนดตัวช้ีวดั (KPI) และเป้าหมายในการ
ดําเนินการ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการครบทกุภารกิจ โดยการได้
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกําหนดให้
ผู้บริหารและบุคลากร     ทกุคนเข้ารว่มการ
กําหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี เพื่อให้เกิดการยอมรบัของทุกฝ่าย 

1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2553 

1.1-4-2 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
ของสํานกัส่ือฯ  

1.1-4-3 รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2554  

5 มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจําปี
ค ร บ ทุ ก พั น ธ กิ จ ข อ ง
หน่วยงาน 

สํานักส่ือฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 และดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจําปี ครบทุกพันธกิจ 

(6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 30 ตัวชี้วัด) โดยรายงาน

ผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจํา

สํา นัก ส่ือฯ  เพื่ อติดตามความก้ าวหน้ าและ

พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินการ  

1.1-5-1  รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

1.1-5-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาํ
สํานักส่ือฯ  

1.1-5-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

1.1-5-4  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

6 มี ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

สํา นัก ส่ือฯ  ได้กํ าหนดให้มีการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการ
ประจําสํานักส่ือฯ เพื่อติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ เป็นประจํา
ทุ ก เ ดื อน  ตลอดจนรอง ผู้ อํ า นวยการ ฝ่ า ย
ปฏิบัติการ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและ
สรุปงานบริการและผลิตส่ือของสํานักส่ือฯ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําปี

1.1-6-1 สถิติการประชุม
คณะกรรมการสํานัก 
ส่ือฯ 

1.1-6-2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 
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อย่างต่อเนื่อง และเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ งาน
นโยบายและแผนได้ดําเนินการจัดทํารายงานผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอต่อผู้อํานวยการ
สํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 

1.1-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

1.1-6-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

7 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ คณะ 
กรรมการบริหารหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา 

สํานักส่ือฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 
2553 และรายงานผลต่อผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ 
รวมถึงได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 

1.1-7-1  รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

1.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

1.1-7-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอ- 
แนะของคณะกรรมการ 
บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น ไ ป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

สํานักส่ือฯ ได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอของ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ไปปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ โดยได้นําไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์ในการ
สัมมนาเชิ งปฏิบัติการ  เรื่ อง  การปรับแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาบุคลากร เมื่อ
วันที่ 19-22 เมษายน 2554 
 

1.1-8-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

1.1-8-2 หนังสือมอบหมายให้รอง
ผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการปรับแผน
ยุทธศาสตร ์

1.1-8-3 รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2554 
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องค์ประกอบที่  2  ภารกิจหลัก 

 
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจเฉพาะเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาตรา 7 (หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ) และสํานักส่ือฯ ได้รับมอบหมายให้มีภารกิจหลักในการผลิตและให้บริการส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา  
 สํานักส่ือฯ มีการวางระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ มีการประเมิน ทบทวน
กระบวนการบริหารจัดการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมและสัมมนาเพื่อปรับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมทุกพันธกิจที่ดําเนินการเป็นประจํา
ทุกปี รวมถึงมีการกําหนดข้อตกลงการให้บริการที่ชัดเจน โดยระบุขั้นตอน วิธีการ และมาตรฐานการให้บริการมีติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือ
ฯ นอกจากนี้ สํานักส่ือฯ ยังได้กําหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อนําผลไปปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ มีคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 3.50 คะแนน คือ มีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  : ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบั ติงานและการให้บริการ (มศว) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

6  ข้อ 6  ข้อ   บรรลุ   ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

                                                                                  
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มี โครงสร้างการบริหาร 
งานของหน่วยงาน และมี
การวิเคราะห์อัตรากําลังที่
ชัดเจน 

สํานักส่ือฯ ได้ขอแบ่งส่วนงานภายในใหม่ เพื่อให้
มี ความ เหมาะสมกับภารกิ จ  โดยกํ าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างการ
บริหารภายใน โครงสร้างการปฏิบัติงานและ
อัตรากําลัง รวมถึงได้ทําการวิเคราะห์อัตรากําลัง
ของสํานักส่ือฯ เพื่อจัดคนลงงานตามโครงสร้าง 

2.1-1-1   โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ การบรหิาร
ภายใน การปฏิบัติงาน
และอัตรากําลัง 

2.1-1-2   เอกสารการวิเคราะห์
อัตรากําลังของสํานัก 
ส่ือฯ 

2 มีใบคุณลักษณะงาน (Job 
Description) 

สํานักส่ือฯ ได้จัดทําข้อกําหนดภาระงาน (Job 
Description) ของแต่ละตําแหน่งไว้อย่างชัดเจน 
โดยในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ ได้จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกําหนดให้มี
การปรับปรุงและจัดทําข้อกําหนดภาระงาน
ผู้บริหารและบุคลากรให้ครบทุกตําแหน่ง รวมถึง
กําหนดให้บุคลากรทุกคนพิจารณาข้อกําหนด
ภาระงานของตนเอง เพื่อให้บุคลากรทุกคน
รับทราบและเกิดการยอมรับ 
 
 
 

2.1-2-1  ใบคุณลักษณะงาน (Job 
Description) ของแต่
ละตําแหน่ง 

2.1-2-2  รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2554 
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3 มีระเบียบ ขอ้บงัคับ 
มาตรการและแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน 
(Procedure Instruction) 

สํานักส่ือฯ มีระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติของหน่วยงานไว้ชัดเจน 
1.  มีข้อตกลงการขอใช้บริการและมาตรฐาน
การให้บริการ 
2. มีประกาศอัตราค่าบริการ 
3. บริหารจัดการและปฏิบัติงานตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบการบริหารส่วนงาน
ภายใน ระเบียบงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 
งานบุคคล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.  มีการจัดอบรมบุคลากรใหม่ เพื่อให้ทราบถึง
ระเบียบข้อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติของ
สํานักส่ือฯ รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
กระดาษ  
6.  มีประกาศนโยบายและมาตรการควบคุม
ภายในของสํานักส่ือฯ 
7. มีประกาศนโยบายลดระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานบริการ 
8. มีนโยบายเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสํานักส่ือฯ 

2.1-3-1 ข้อตกลงการขอใช้บรกิาร 
2.1-3-2 ประกาศมหาวทิยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 
อัตราค่าบรกิารสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2.1-3-3 ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การปฏิบัตริาชการ (พัสดุ 
การเงิน บญัช ีบุคคล 
ส่วนงานภายใน) 

2.1-3-4 ประกาศสํานักส่ือฯ 
(ขั้นตอนการให้บริการ) 

2.1-3-5 ประกาศนโยบายควบคุม
ภายใน 

2.1-3-6 ประกาศมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

2.1-3-7 ประกาศนโยบายลด
ระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัตงิานบริการ 

2.1-3-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ (วาระ
พิจารณาเห็นชอบการ
กําหนดเวลาการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ) 

4 มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน 
(Work Instruction) 

สํานักส่ือฯ มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 
อาทิ 
1.  มีการกําหนดข้อตกลงการขอใช้บริการและ
มาตรฐานการให้บริการ ซึ่งระบุระบบการขอใช้
บริการ วิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานของการ
ให้บริการไว้อย่างชัดเจน 
2.  มีประกาศอัตราค่าบริการผลิตส่ือเทคโนโลยี
การศึกษา ซึ่ งกําหนดอัตราค่า บริการการ
ให้บริการและผลิตส่ือที่ใช้ในการคิดค่าบริการ 
 
3.  มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึง

2.1-4-1 ข้อตกลงการขอใช้บรกิาร
และมาตรฐานการ
ให้บรกิาร 

2.1-4-2 แนวปฏิบัติการตัดโอน
งบประมาณเป็น
ค่าบริการ 

2.1-4-3 ประกาศอัตราค่าบริการ
ผลิตส่ือเทคโนโลยี
การศึกษา 

 
2.1-4-4 แผนผังขั้นตอนการ
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ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอื่นๆ เช่น การ
บริหารงานพัสดุ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารการเงินและบัญชี ระเบียบงานสารบรรณ 
เป็นต้น 
4. มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ และ
แนวปฏิบัติการตัดโอนงบประมาณเงินรายได้เป็น
ค่าบริการสํานักส่ือฯ 
5 .  มี แ ผน ผั ง ขั้ น ต อนก า ร ติ ด ตั้ ง อุ ป ก รณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

ปฏิบัติงานบรกิาร 
2.1-4-5 แผนผังขั้นตอนการตดิตั้ง

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

5 มี ก า รป ร ะ เ มิ น ผลและ
ทบทวนขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลและทบทวนข้ันตอน
และวิธีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ  
1. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนดําเนินงานเป็น
ประจําทุกปี 
2. กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน 
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ เป็น
ประจําทุกเดือน เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมถึงทบทวนและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
3.  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และนําไปเป็นแนวทางใน
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของสํานักส่ือฯ  
4. มีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาโดย
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการตรวจประเมิน ไปจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพของสํานักส่ือฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี 
5.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการของ
สํานักส่ือฯ โดยมีหน้าที่พิจารณาปรับแผนผัง
กระบวนงานบริการของสํานักส่ือฯ ตามกิจกรรม
ที่กําหนด โดยมีการประเมินผลและปรับปรุง

2.1-5-1   สรุปสถิติการประชุมของ
สํานักส่ือฯ 

2.1-5-2   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

2.1-5-3   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

2.1-5-4   รายงานผลการ
ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2553 

2.1-5-5  รายงานการประชุมเตรียม
ความพร้อมงานต่างๆ  

2.1-5-6   รายงานการประชุม
คณะกรรมการลด
ขั้นตอน และคณะ 
กรรมการดําเนนิงาน
ประกันคุณภาพ 

2.1-5-7 รายงานผลการประเมิน
ความคิดเห็นต่อสภาพ
การปฏิบัตงิานของ
บุคลากรสํานักส่ือฯ 

              ปี 2554 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

กระบวนงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอย่าง
ต่อเน่ือง 
6.  มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร
ภายใน เสนอผู้บริหารสํานักส่ือฯ เพื่อนําไปเป็น
ข้อมูลในการปรับกระบวนการบริหารจัดการ 
และการดําเนินงานของสํานักส่ือฯ อย่างต่อเนื่อง 

6 มีการ นําผลประเ มินไป
พิ จ า รณาปรั บปรุ ง ก า ร
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

สํานักส่ือฯ มีการนําผลประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อาทิ 
1. นําผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 ไปพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ปีการศึกษา 2553 
2.  นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2553 ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการปฏิบัติราชการประจําปี ให้สอดคล้อง
กับภารกิจของสํานักส่ือฯ 
3.  คณะกรรมการดําเนินการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ราชการ  นําผลการดํา เนินงานตาม
นโยบายลดระยะเวลาและข้ันตอนไปปรับปรุง
กระบวนงาน ให้มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้
การ ดํา เนินงานรวดเร็ วและให้บริ การแก่
ผู้ใช้บริการได้ทันกําหนด 
4. นําผลการประเมินความคิดเห็น ของผู้ขอใช้
บริ การ ไป เป็ นข้ อมู ล ในการปรับปรุ งการ
ให้บริการและการดําเนินการบริการ แล้ว  
5. มีการนําผลประเมินการปฏิบัติงานให้บริการ
ผลิตส่ือจากการประชุมคณะ กรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ ไปปรับปรุงการผลิตวีดิทัศน์ของฝ่าย
ผลิตส่ือการเรียนรู้ 

2.1-6-1   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

2.1-6-2   รายงานผลโครงการ
สัมมนา ปี 2554 

2.1-6-3   แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสํานักส่ือฯ 

2.1-6-4   แผนผังขั้นตอนลด
ระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัตงิานบริการ      
ปีการศึกษา 2553 

2.1-6-5   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ (วาระการให้
ข้อเสนอแนะวดีทิัศน์ 
สอบตรง และวาระ
ติดตามงาน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ (มศว) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 71    บรรลุ   ไม่บรรลุ  2  คะแนน 
 

สูตรการคํานวณ  :  

ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดบัดีขึ้นไป 

ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด 

 
x 

 
100 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเทา่กับ
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 
71 – 75 

ร้อยละ 
76 – 80 

ร้อยละ 
81 – 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 85 

                                                                                  
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 

สํานักส่ือฯ ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครอบคลุมใน 4 ประเด็นสําคัญ คือ 1. ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 4. ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ทั้งนี้ ผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการของสํานักส่ือฯ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของสํานักส่ือฯ (ระดับดีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 71.00   

 

การคํานวณ สํารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสํานกัส่ือฯ 

ผลรวมของคะแนนสํารวจ 
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

= 584+695+520+850+512+765+824+995+184+270 =  6,163 

ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด = 124 คน x 14 ข้อ x 5 คะแนน  =  8,680 

สรุปร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักสื่อฯ   (6,163x100/8,680) =  71.00% 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

2.2-1 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 
2.2-2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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องค์ประกอบที่ 3  การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ได้กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี และมอบหมายรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งสํานักส่ือฯ ได้
ดําเนินการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ
ด้านการผลิตส่ือการเรียนรู้ โดยได้ผลิตส่ือด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
และได้ส่งส่ือวีดิทัศน์และภาพน่ิง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักหอสมุดกลาง สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ           
(หอจดหมายเหตุ) รวมถึงเผยแพร่วีดิทัศน์ดังกล่าวทางเว็บไซต์สํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) และจัดทําเป็น
คลังข้อมูลทางวิชาการ/เชิงประวัติศาสตร์เป็นประจําทุกปี 
 ทั้งน้ี สํานักส่ือฯ กําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยนําจุดเน้นด้านการ
บริการและผลิตส่ือซึ่งเป็นภารกิจหลักมาบูรณาการกับการดําเนินการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการเรียนการสอน 
ตลอดจนมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามโอกาสอันควร ซึ่งในปีการศึกษา 
2553 สํานักส่ือฯ มีคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5 คะแนน คือ มีการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ .) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

3  ข้อ 5  ข้อ   บรรลุ   ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

                                                                                  
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีระบบและกลไก 
การทํานุบํารุง 
ศิลปะและ 
วัฒนธรรมและ 
ดําเนินการตาม 
ระบบที่กําหนด 

สํานักส่ือฯ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดย 
1 .   มีการกําหนดแผนงานอนุรักษ์  สืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 
"พัฒนาสํานักส่ือฯ เป็นหน่วยงานผลิตส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้  และสนับสนุนกิจกรรมต่ างๆ  ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย" ซึ่งกําหนดให้มีการ
ผลิตส่ืออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะมี
การจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและ
ศิลปะ  
2.  จัดสรรงบประมาณไว้สําหรับการจัดโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึง
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส  
3.  มีการมอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ตลอดจนมี
การติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการ

3.1-1-1   แผนยุทธศาสตร์สํานกัส่ือฯ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 9) 

3.1-1-2   โครงการผลิตวีดทิัศน์และ
ภาพน่ิง ชุด “กฐิน
พระราชทานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปี
พุทธศักราช 2553 

3.1-1-3   รายงานผลโครงการผลิต       
วีดิทัศนแ์ละภาพน่ิง           
ชุด “กฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยศรนีครินทร-
วิโรฒ” ประจําปีพุทธศักราช 
2553 

3.1-1-4  ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริม
การทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.1-1-5  งบประมาณเงินรายได้
ประจําปี 2553  
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ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
3.1-1-6  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา        
สํานักส่ือฯ 

3.1-1-7  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร       
สํานักส่ือฯ 

3.1-1-8  หนังสือเชิญชวนบุคลากรเข้า
ร่วมกจิกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2 มีการบูรณาการ 
งานด้านทํานุบํารุง 
ศิลปะและ 
วัฒนธรรมกับ 
ภารกิจด้านต่างๆ 

สํานักส่ือฯ มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับงานด้านการผลิตส่ือการ
เรียนรู้ และการให้บริการด้านคลังข้อมูลวีดิทัศน์ 
(Video On Demand) โดยมีการระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับงานด้านการผลิตส่ือการเรียนรู้และ
การให้บริการด้านคลังข้อมูลวีดิทัศน์ (Video On 
Demand) ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของสํานัก
ส่ือฯ อย่างชัดเจน เนื่องจากสํานักส่ือฯ ต้อง
ดําเนินการผลิตวีดิทัศน์และภาพน่ิงพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทานเป็นประจําทุกปี สํานักส่ือฯ 
จึงบูรณาการงานด้านทํานุบํ ารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการผลิตส่ือการเรียนรู้ รวมถึงมีการ
บริการคลังข้อมูลวีดิทัศน์ผ่านระบบวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์อยู่แล้ว ดังนั้น จึงได้นําส่ือการเรียนรู้ที่
ผลิตเผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ เพื่อ
เป็นคลังข้อมูลวิชาการเป็นประโยชน์ด้านการ
เรียนการสอน และเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2553 
สํานักส่ือฯ ได้ดําเนินการดังนี้ 
1. จัดโครงการผลิตวีดิทัศน์และภาพน่ิง ชุด “กฐิน
พระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
ประจําปีพุทธศักราช 2553 และได้ส่งวีดิทัศน์และ
ภาพน่ิงไปยังสํานักหอสมุดกลาง สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ (หอจดหมายเหตุ) เพื่อเผยแพร่  

3.1-2-1  แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
(เฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 
แผนงานที่ 9) 

3.1-2-2  โครงการผลิตวีดทิัศน์และ
ภาพน่ิง ชุด “กฐิน
พระราชทานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปี
พุทธศักราช 2553 

3.1-2-3   หนังสือส่งวีดิทัศนง์านกฐินไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1-2-4   ช่องทางการเผยแพร่          
วีดิทัศนท์างเว็บไซต ์

              สํานกัส่ือฯ 
(http://cemt.swu.ac.th) 
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2. เผยแพร่วีดิทัศน์ ชุด “กฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ” ประจํ า ปี
พุทธ ศักราช  2553 ทางเว็บไซต์ สํ านัก ส่ือฯ 
(http://cemt.swu.ac.th) ซึ่งเป็นการให้ บริการ
ด้านคลังข้อมูลวีดิทัศน์ (Video On Demand) 
ของสํานักส่ือฯ  

3 มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
กิจกรรมหรือการ
บริ ก า ร ด้ านทํ า นุ
บํ า รุ ง ศิ ลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
สาธารณชน 

สํานักส่ือฯ ได้ส่งวีดิทัศน์และภาพน่ิงไปยังสํานัก
หอสมุดกลาง  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
(หอจดหมายเหตุ) เพื่อเผยแพร่ รวมถึงเผยแพร่ 
วีดิทัศน์ดังกล่าวทางเว็บไซต์สํานักส่ือฯ นอกจากนี้ 
สํานักส่ือฯ ยังได้นําภาพกิจกรรมของมหาวทิยาลัย
ที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สํานักส่ือฯ ไปให้บริการบันทึกภาพและวีดิทัศน์
ขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสํานักส่ือฯ  

3.1-3-1  หนังสือส่งส่ือวีดทิัศน์ 
3.1-3-2  หนังสือตอบรับจากหน่วยงาน 
3.1-3-3  เว็บไซต์สํานักส่ือฯ 

(http://cemt.swu.ac.th) 

4 มีการประเมินผล
ความ สํา เ ร็ จของ
การบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุง 
ศิลปะและ 
วัฒนธรรมกับ 
ภารกิจด้านต่างๆ 
 ในข้อ 2 

สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี้ 
1. มีการจัดทําแบบประเมินส่ือวีดิทัศน์และ
ภาพน่ิง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ” ประจําปีพุทธศักราช 2553 และ
ส่งไปยังหน่วยงานที่เผยแพร่ส่ือ แล้วนําผลการ
ประเมินโครงการฯ และการประเมินส่ือฯ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ และ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ เพื่อพิจารณาผล
ความสํา เร็ จการ บูรณาการด้ านทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเพื่อพิจารณาจุดที่ควร
ปรับปรุงและพัฒนาส่ือวีดิทัศน์ฯ ในปีต่อไป 
2.  มีการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ
วีดิทัศน์ตามประสงค์ ผ่านทางระบบสํารวจความ
คิดเห็นออนไลน์ (e-Survey) และนําผลการ
ประเมินนําเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินการ 
3.  กําหนดให้มีการจัดเก็บสถิติการเข้าใช้งาน
ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ ซึ่งเป็นคลังข้อมูลทาง

3.1-4-1  หนังสือตอบรับจากสํานัก  
หอสมุดกลาง 

3.1-4-2   รายงานผลการจัดโครงการ
ผลิตวีดิทัศน์และภาพน่ิง  
พิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานฯ 

3.1-4-3   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา 

             สํานักส่ือฯ 
3.1-4-4   รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร  
สํานักส่ือฯ 

3.1-4-5   แบบประเมินคุณภาพส่ือ    
วีดิทัศน ์

3.1-4-6   รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นของผู้ใชง้านระบบ 
วีดิทัศน์ตามประสงค์ 
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วิชาการและประวัติศาสตร์การเผยแพร่กิจกรรม
ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม รายงานให้
ผู้ บ ริ ห า รทราบ  และรายง าน ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ทุกครั้งการ
ประชุม เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
เว็บไซต์ของสํานักส่ือฯ ต่อไป 

5 มีการนําผลการ 
ประเมินไป 
ปรับปรุงการบูรณา 
การงานด้านทํานุ 
บํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมกับ 
ภารกิจด้านต่างๆ 

สํานักส่ือฯ ได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ไปเป็นแนว 
ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ง า น ด้ า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้หลักการ PDCA ได้แก่ การ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ การปรับปรุงแผนงาน
โครงการ การกําหนดตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของโครงการและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และการปรับปรุงคุณภาพวีดิทัศน์และ
ภาพน่ิง รวมถึงหัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงานได้นํา
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิตส่ือการเรียนรู้
ของสํานักส่ือฯ ในงานบันทึกวีดิทัศน์ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน  ตลอดจนนําไปเป็นแนวทางการให้
ความรู้แก่บุคลากรใหม่ 

3.1-5-1   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา      
สํานักส่ือฯ 

3.1-5-2   รายงานโครงการสัมมนา
สํานักส่ือฯ ปี 2554 

3.1-5-3   หนังสือมอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้องดําเนนิการ      
ตามมติที่ประชุม 
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องค์ประกอบที่ 4  การบริหารและการจัดการ 

  
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการของ
สํานักส่ือฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับพันธกิจและบริบทของสํานักส่ือฯ มีคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ กํากับ
ดูแลเชิงนโยบาย มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจสํานักส่ือฯ ให้บรรลุผลสําเร็จ ซึ่งเพื่อให้การ
ดําเนินงานของสํานักส่ือฯ เกิดประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สํานักส่ือฯ จึงได้มีการกระจาย
อํานาจ โดยผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ ได้มอบหมายภารกิจด้านต่างๆ แก่รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ เลขานุการ
สํานักส่ือฯ และหัวหน้างานต่างๆ รับผิดชอบ กํากับดูแลและบริหารจัดการงานด้านต่างๆ อาทิ การบริหารทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล/สารสนเทศ การบริหารความเส่ียง การบริหารคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหน่วยงาน รวมถึง
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง   
 

 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ มีคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ เท่ากับ 
4.75 คะแนน คือ มีการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการบริหารหนว่ยงานและผูบ้ริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

3  ข้อ 7  ข้อ   บรรลุ   ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

                                                                                  
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 คณะกรรมการบริ หาร
หน่วยงานปฏิบัติหน้ าที่
ตามที่ กฎหมายกํ าหนด
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ มี ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ กํ า ห น ด
ล่วงหน้า 

1. คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ได้รับ
การชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยว 
ข้องกับการบริหารงานสํานักส่ือฯ รวมถึง
ได้รับการชี้แจงถึงแผนยุทธศาสตร์และ
แผนงานต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักส่ือฯ 
2.  คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ได้
กํากับดูแลตามบทบาทหน้าที่ โดยกําหนดให้
มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุก
เดือน รวมถึงได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะใน
การบริหารงานด้านต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ 
3.  คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ ได้
ประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและ
รายงานผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

4.1-1-1    รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

              (วาระพิเศษ 28 ต.ค. 53) 

4.1-1-2    รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ (คร้ังที่ 5/2553) 

4.1-1-3    สรุปสถิติการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ 

 4.1-1-4   รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (เอกสารแนบ
หมายเลข 4) 

4.1-1-5    รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ (คร้ังที่ 4/2554) 
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2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับคุลากรทกุ
ระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มกีาร
นําข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบตัิงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 

1.  ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก
ส่ือฯ  มี ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 
โดยได้พิจารณาผลการดํา เนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2553 และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการปฏิบัติราชการประจําปีของสํานัก
ส่ือฯ 
2.  ผู้บริหารสํานักส่ือฯ สร้างระบบและกลไก
การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผน
ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ เข้ าร่ วมการ สัมมนา
ประจําปี และชี้แจงถ่ายทอดทําความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  
3 .  สํา นัก ส่ือฯ  กําหนดให้มีการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร สํ า นั ก ส่ื อ ฯ 
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ และประชุม
เตรียมความพร้อม/สรุปงานตามแผนงาน/
กิจกรรมที่ต้องดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ 
รวมถึงได้กําหนดให้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
เสนอที่ประชุม เพื่อนําข้อมูลการดําเนินไป
ปรั บ แผนยุ ท ธศ าสต ร์ ข อ ง สํ า นั ก ส่ื อ ฯ 
ตลอดจนจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ที่สํานัก  
ส่ือฯ ได้รับมอบหมาย 

4.1-2-1   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ (ครัง้ที่ 
5/2553 และ 4/2554) 

4.1-2-2   แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
4.1-2-3   รายงานผลโครงการ

สัมมนาฯ ปี 2553-54 
4.1-2-4   รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) 2553 

4.1-2-5   หนังสือส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว 

4.1-2-6   สถิตกิารจดัประชุมสํานัก
ส่ือฯ  

3 ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร กํ า กั บ 
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถ ส่ือสารแผน
และผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1. ผู้บริหารสํานักส่ือฯ กํากับติดตามผลการ
นํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การ
ปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานัก
ส่ือฯ เป็นประจําทุกเดือน  
2 .  สํ า นั ก ส่ื อฯ  มี ก า รประ เ มิ นผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจ/ตามแผนยุทธศาสตร์ 
โดยกําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานตาม

4.1-3-1   สถิตกิารประชุมสํานัก 
ส่ือฯ 

4.1-3-2   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ (ครัง้ที่ 
5/2553 และ 4/2554) 

4.1-3-3   รายงานผลโครงการ
สัมมนาฯ ปี 2554 
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แผนทุกส้ินปีงบประมาณ และให้นําผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผน เ ส น อที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร สํานัก ส่ือฯ  และ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับแผนการดําเนินงานในปี
ถัดไป 

4.1-3-4   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

4 ผู้ บ ริ ห า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้
บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่ วมในการบริหาร
จัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

1. ผู้บริหารสํานักส่ือฯ จัดระบบการส่ือสาร 
2  ทาง  ในการรับฟั งความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากร ได้แก่ 

  กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักส่ือฯ โดยบุคลากรทุกระดับเข้า
ร่วมประชุม เป็นประจําทุกเดือน  

  กําหนดให้มีการประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อสภาพการปฏิบัติงานประจําปี 

  กําหนดให้มีการประเมินผู้อํานวยการฯ  
  กําหนดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็น

คณะกรรมการให้ข้อมูลประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 

  กําหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิง-ปฏิบัติการ 
โดยกําหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดบั
เข้าร่วมสัมมนา เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงานประจําปี รวมถึงเสนอแนะแนวทาง
ในการดําเนิน งานของสํานักส่ือฯ เป็นประจาํ
ทุกปี 
2. ผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ มีการมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจแก่รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วย  
ผู้อํานวยการ เลขานุการ และหัวหน้าฝ่าย ใน
การบริหารจัดการ กํากับดูแลการบริหารงาน
ข อ ง สํ า นั ก ส่ื อ ฯ  ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร
บริหารงานภายใน และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 

4.1-4-1   สถิตกิารจดัประชุมของ
สํานักส่ือฯ  

4.1-4-2   รายงานสรุปผลการ
สํารวจความคิดเห็น
บุคลากรต่อสภาพการ
ปฏิบัติงาน 

4.1-4-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ (วาระ
ประเมินผู้บริหาร) 

4.1-4-4   แบบประเมิน
ผู้อํานวยการ 

4.1-4-5   โครงสร้างการบรหิารงาน
ภายใน 

4.1-4-6  รายงานผลโครงการ
สัมมนาฯ ปี 2554 

4.1-4-7   คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ข้อมูล
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปี 
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5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุ- ประสงค์
ของหน่วยงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

1. ผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ รองผู้อํานวยการ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และหัวหน้างานมีการ
ถ่ า ยทอดคว าม รู้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร  โ ด ย ให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต
ส่ือการเรียนรู้ 
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสํานัก ส่ือฯ 
มีการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะการ
ทํางานแก่บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ (บุคลากร
ใหม่) ที่มีหน้าที่ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์
บริเวณเต็นท์จําหน่ายวีดิทัศน์ที่ระลึกพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรฯ  และจัดทํา
แผนผังการเช่ือมต่ออุปกรณ์เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในการติดตั้ งระบบครั้ งต่อไป หรือไปใช้
สําหรับติดตั้งระบบงานที่ต้องรับผิดชอบ 
3.  รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการและ
หัวหน้างานผลิตรายการโทรทัศน์ มีการ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อเน้นการเพิ่มทักษะความ
ชํานาญแก่ทีมงานผลิตส่ือการเรียนรู้ ใน
กิจกรรมพี่สอนน้อง  มีการบรรยายและ
ฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ถ่ายทํารายการ
โทรทัศน์ 
4. สํานักส่ือฯ กําหนดให้มีการรายงานผล
การดําเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ มีการ
ประเมินผล สรุปปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และผู้บริหาร/หัวหน้างานจะให้
ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักส่ือฯ และประชุมทีมงานฝ่าย
ผลิตฯ 
 
 
 
 

4.1-5-1   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ (วีดทิัศน์ 
สอบตรง) 

4.1-5-2  ประมวลภาพกิจกรรม KM 
(รองผู้อํานวยการฝ่าย
ปฏิบัติการ และหัวหน้า
งานผลิตรายการ
โทรทัศน์สอนงาน
บุคลากรใหม)่ 

4.1-5-3  รายงานการจดัโครงการ
สัมมนาฯ 54 
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6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

ผู้บริหารของสํานักส่ือฯ ใช้หลักธรรมา-  
ภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสํานักส่ือฯ และผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียเป็นสําคัญในการบริหาร
จัดการ เช่น   
1.  เน้นการมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรทุกระดับ
เข้าร่วมกําหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ปฏิบัติราชการ วิเคราะห์ SWOT ประเมิน
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงมีการถ่ายโอนอํานาจ
การตั ด สิ น ใ จ โดย มี มอบหมาย ใ ห้ รอ ง
ผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ เลขานุการ 
และหั วหน้ างานมีอํ านาจตั ด สินใจและ
ดําเนินการตามภารกิจที่มอบหมาย 
2.  กําหนดให้มีการประเมินสมรรถนะของ
ผู้อํานวยการ และมีการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง รวมถึงมีการประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อสภาพการปฏิบัติงาน  
3.  มีการบริหารงบประมาณ คํานึงถึงการ
ประหยัด คุ้มค่า  
4.  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เจริญก้าวหน้า โดยคํานึงถึงความยุติธรรม 
โปร่งใส และยึดประโยชน์ส่วน รวมเป็นหลัก  
5 .   มีการติดตามผลการดํา เนินงานใน
ประเด็นสําคัญๆ ได้แก่ กําหนดให้รายงาน
ทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณทุก
เดือน ติดตามการดําเนินงานด้านการบริหาร
คุณภาพ ก.พ.ร. การบริหารความเส่ียง และ
แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงเชิญหน่วยตรวจสอบ
ภายในเข้าตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
สํานักส่ือฯ 
 
 
 
 

4.1-6-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

4.1-6-2   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

4.1-6-3   รายงานผลโครงการ
สัมมนาฯ ปี 2554 

4.1-6-4   เว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
4.1-6-5   รายงานผลการประเมิน

ความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อสภาพการ
ปฏิบัติงาน ปี 2554 
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7 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
บริหารงานของหน่วยงาน
และผู้บริหารนํ าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บ ริ ห า ร ง า น อ ย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

สํานักส่ือฯ มีการประเมินผลการบริหารของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักส่ือ
ฯ มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในรอบปี
ที่ ผ่ านมา  กํ าหนดแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป โดยได้
ส่งผลการประเมินตนเองไปยังมหาวิทยาลัย  

4.1-7-1   แบบประเมินสรรถนะ
หลักและสมรรถนะ    
เชิงบรหิารจดัการของ
ผู้บริหาร 

4.1-7-2  หนังสือรายงานผลการ
การประเมินผู้บริหาร 

4.1-7-3  หนังสือส่งผลการประเมิน
ตนเองของผู้บรหิาร
สํานักส่ือฯ  

4.1-7-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ (ครัง้ที่ 
4/2554) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  :  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

3  ข้อ 5  ข้อ   บรรลุ   ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

                                                                                  
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
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1 มี ก า ร กํ า หนดประ เ ด็ น
ความรู้และเป้าหมายของ
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจหลัก  
1 ด้าน 

สํานักส่ือฯ มีการกําหนดประเด็นในการจัด
กิจกรรมจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรไว้
ในแผนยุทธศาสตร์ 5 กิจกรรม ได้แก่  
1. กิจกรรม “พี่สอนน้อง” เพื่อฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงาน (Operation Training) 
2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
3. กิจกรรมการฝึกทักษะ (Skill Training) 
4. สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน 
ประชุมวิชาการ ฝึกอบรมและสัมมนา ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่สํานักส่ือฯ 
จัดเอง 

4.2-1-1    แผนพัฒนาบุคลากร      
4 ป ี

4.2-1-2   รายงานการสํารวจความ
ต้องการฝึกอบรม         
ปี 2554 

4.2-1-3   แผนยุทธศาสตร์สํานกั
ส่ือฯ 

4.2-1-4   รายงานโครงการสัมมนา
ปี 2554 

 

2 กําหนดบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา 
ความรู้และทักษะอย่าง 
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ 
ที่กําหนดในข้อ 1 
 
 

สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
และกําหนดบุคลากรกลุ่ม เป้าหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนาความรู้และทักษะไว้อย่าง
ชัดเจน 

4.2-2-1    แผนพัฒนาบุคลากร      
4 ป ี

4.2-2-2   แผนยุทธศาสตร์สํานกั
ส่ือฯ 
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3 มีการแบ่งปันและ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก 
ความรู้ ทักษะของผู้มี 
ประสบการณ์ตรง (tacit 
 knowledge) เพื่อค้นหา 
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น 
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
 

ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ มีการ
ดําเนินการกิจกรรมพี่สอนนอ้ง ซึ่งเป็น
กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทกัษะของบุคลากรที่มปีระสบการณ์
บรรยายให้ความรู้ และฝึกทักษะปฏิบัตใิห้แก่
บุคลากรใหม่ ดงันี ้
1.  จดักิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
2.  กิจกรรมสอนเทคนิคการผลติรายการ
โทรทัศน์ แก่บุคลากรฝ่ายผลิตส่ือการเรียนรู้ 
(จารวุัสและธนกร) 
3.  กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
บริหารและธุรการแก่บุคลากรทีป่ฏิบัติหน้าที่
งานสารบรรณ (สายรุ้งสอนงานธัญณิชา) 
4.  กิจกรรมการแนะนําเทคนิคการตดิตั้ง
ระบบโสตทัศนูปกรณ์และการจัดอุปกรณ์
สําหรับติดตัง้บรเิวณเต็นท์จําหนา่ยวีดิทัศน ์    
ที่ระลึกพธิีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (เมธ)ี 
5.  การประชุมสํานักงานผู้อํานวยการ วาระ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดโอนงบประมาณ
ค่าบริการระหวา่งหน่วยงาน โดยบุคลากร
สํานักงานผู้อํานวยการแลกเปล่ียนและ
กําหนดแผนผังการตดัโอนงบประมาณ
สําหรับเผยแพรแ่ก่ผู้ขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์
สํานักส่ือฯ 

4.2-3-1   หนังสือเชิญประชุม
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่

4.2-3-2   หนังสือเชิญเข้ากิจกรรม
พี่สอนน้อง หวัขอ้ การ
ใช้อุปกรณ์รายการ
โทรทัศน์  

4.2-3-3   หนังสือขออนุมัติ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
และการสอนงาน
เจ้าหน้าทีง่านสาร
บรรณ  

4.2-3-4   รายงานการประชุม
เตรียมความพรอ้ม
โครงการผลิตวดีิทัศน์ที่
ระลึกพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรฯ 

4.2-3-5   หนังสือเชิญประชุม
สํานักงานผู้อํานวยการ 

4.2-3-6  สรุปรายการอุปกรณ์โสต
ทัศน์และแผนผัง
ขั้นตอนการตอ่อุปกรณ์
เต็นท์ดวีีด ี

4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เ ป็ น แ น ว ปฏิ บั ติ ที่ ดี ม า
พัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมา เป็นลาย ลักษณ์
อักษร  
(explicit knowledge) 

สํ า นั ก ส่ื อ ฯ  ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหาร รวบรวมความรู้ที่
ดํ า เนินตามกิจกรรมจัดการความรู้  ไป
เผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักส่ือฯ ในหัวข้อการ
จัดการความรู้สํานักส่ือฯ โดยในปีการศึกษา 
2553 มีแนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดกิจกรรมพี่
สอนน้อง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดังนี้ 
1. คู่มือจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ 
2. แผนผังการตัดโอนงบประมาณสํานักส่ือฯ 
พร้อมตวัอย่างหนังสือประกอบ 

4.2-4-1  เว็บไซต์สํานักส่ือฯ  
           (หัวข้อการจดัการความรู้) 
4.2-4-2  คู่มือการจัดเก็บเอกสาร    
            งานสารบรรณ 
4.2-4-3  เอกสารส่ิงทีพ่นักงาน  
            ควรรู ้
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 3. แผนผังต่ออุปกรณ์ และรายการ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมสําหรับติดตั้ง 
เต็นท์จําหน่ายวีดิทัศน์ที่ระลึกงาน 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
4. เอกสารสรุปส่ิงที่พนักงานควรรู้ 

5 มีการนําความรู้ที่ ได้จาก
การจัดการความรู้ ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจาก
คว าม รู้  ทั กษะขอ ง ผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่ เ ป็ น แน ว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

1 .   เจ้าหน้าที่ งานสารบรรณสํานักงาน
ผู้อํานวยการสํานัก ส่ือฯ  ได้นํา คู่มือการ
จัดเก็บเอกสารงานสารบรรณไปใช้ในการ
แยกประเภทหมวดหมู่เอกสาร และลงรหัส
ในทะเบียนลงรับก่อนจัดเก็บเอกสารตาม
ระเบียบฯ 
2.  นักวิชาการเงินและบัญชี ได้นําแผนผัง
ขั้นตอนตัดโอนงบประมาณสํานักส่ือฯ พร้อม
ตัวอย่างหนัง สือประกอบ ไปเป็นข้อมูล
สําหรับแนะนํ า ให้ ผู้ขอใช้บริการที่ ต้ อง
ดําเนินการตัดโอนงบประมาณระหว่าง
หน่วยงาน รวมถึงสํานักส่ือฯ ได้นําแผนผัง
ขั้นตอนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสํานักส่ือฯ 
3. มีการนําเอกสารสรุปจากกิจกรรม
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เรื่อง “ส่ิงที่พนักงาน
ควรรู้” ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
และใช้เป็นเอกสารสําหรับแจกให้บุคลากร
ใหม่ที่บรรจุเข้าเป็นพนักงานของสํานักส่ือฯ 

4.2-5-1 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ (คู่มือ
การจดัเก็บเอกสารงาน
สารบรรณการเผยแพร่
แผนผังขั้นตอนการตดั
โอนงบประมาณสํานัก 
ส่ือฯ และเอกสารส่ิงที่
พนักงานควรรู)้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : ระบบการพฒันาบคุลากร (สกอ.) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

4  ข้อ 7  ข้อ    บรรลุ    ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

                                                                                  

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีแผนการบริหารและ 
การพัฒนาบุคลากรที่มี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร มีการวิเคราะห์
อัตรากํา ลัง  มีการสํารวจความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร มีการประเมิน
จัดลําดับวัฒนธรรมองค์กร  
 

4.3-1-1   แผนยุทธศาสตร์สํานกั 
ส่ือฯ 

4.3-1-2   รายงานโครงการสัมมนา 
ปี 2554 

4.3-1-3   รายงานการสํารวจความ
ต้องการฝึกอบรม 

4.3-1-4   ข้อมลูวิเคราะห์
อัตรากําลัง 

4.3-1-5  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

4.3-1-6    แผนอัตรากําลังระยะ    
4 ปี (พ.ศ. 2552-2555)  

2 มีการบริหารและการ 
บุคลากรให้เป็นไปตามแผน 
ที่กําหนด 

สํานักส่ือฯ มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. กําหนดแผนการพัฒนาบุคลกรไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์สํานักส่ือฯ 
2.  มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบโปร่งใสตามระเบียบราชการและที่

4.3-2-1   แผนยุทธศาสตร์สํานกั 
ส่ือฯ 

4.3-2-2   แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงมีการวิเคราะห์
งาน จัดทําข้อกําหนดภาระงานของบุคลากร
ครบทุกตําแหน่ง  
3. มีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากรทุกระดับชัดเจนตามระเบียบ
บริหารงานบุคคล และเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด มีการแจ้งระยะเวลาประเมินผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการแต่งตั้งคณะกรรม- 
การตรวจสอบข้อมูล และคณะกรรมการให้
ข้อมูล รวมถึงมีการแจ้งผลการประเมินให้
บุคลากรทราบ 

4.3-2-3   ระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยพนกังาน
มหาวิทยาลัย 

4.3-2-4   ข้อกาํหนด/เกณฑ์การ
ประเมินข้าราชการ 

 

3 มี สวั สดิ ก าร เ สริ มสร้ า ง
สุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากร
สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักส่ือฯ มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้
บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
อยู่อย่างมีความสุข อาทิ 
1. ปรับปรุงสํานักงาน และห้องปฏิบัติการให้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัด
โครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างบรรยากาศ
ของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ 
2.  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และมีมาตรการสร้างขวัญกําลังใจ เช่น 
การเสนอช่ือให้ได้รับเงินโบนัสพิเศษ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง
ให้มีโอกาสประสบความสําเร็จและก้าวหน้า
ในอาชีพ เช่น การอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก  การอนุมัติ งบ 
ประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัย
แก่บุคลากร อนุมัติให้บุคลากรไปให้ความรู้ 
ให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆ  
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ
สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
 
 
 

4.3-3-1   ภาพการปรับปรงุห้อง
สํานักงาน 

4.3-3-2   ภาพการจดักิจกรรม       
5 ส 

4.3-3-3   หนังสืออนุมัติให้ลา 
ศึกษาต่อ 

4.3-3-4   ประกาศให้ทุนอุดหนุน
วิจัย 

4.3-3-5   หนังสือเสนอช่ือให้ได้รับ
โบนัส 

4.3-3-6   หนังสืออนุมัติใหร้่วม
กิจกรรมกีฬา 

4.3-3-7   ข้อมลูงบประมาณเงนิ
รายได้ (เกีย่วกบั
สวัสดิการ) 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

4. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณสนับสนุนเงิน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการ ศึกษา
ของบุตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย เงิน
ส ม ท บ ก อ ง ทุ น สํ า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ แ ล ะ
ประกันสังคม   
5. ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการ 
จากงานสวัสดิการของมหาวิทยาลัย เช่น 
เ งิ นกู้ ส วั สดิ ก าร  และ เ งิ นกู้ เ พื่ อ เ ช่ าซื้ อ
คอมพิวเตอร์ ค่าเยี่ยมไข้ 
6. อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬา
ของมหาวิทยาลัย 

4 มีระบบการติดตามการนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

สํานักส่ือฯ มีระบบการติดตามการพัฒนา
บุคลากร โดยกําหนดให้ประเมินผลการจัด
กิจกรรมที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
รวมถึงกําหนดให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไป
ฝึกอบรมกับหน่ วยงานภายนอกจัดทํ า
รายงานสรุปผลการอบรมเสนอผู้บริหาร  

4.3-4-1 รายงานโครงการสัมมนา
ประจําปี 2554 

4.3-4-2 รายงานโครงการ
ฝึกอบรมวจิัย 

4.3-4-3 รายงานสรุปผลการเข้า
ร่วมอบรมพัสด ุ(สายรุง้) 

4.3-4-4 รายงานการเข้าร่วม
อบรมงานบุคคล (อภิรด)ี 

5 มี ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
จรรยาบรรณแก่บุคลากร 
แ ล ะ ดู แ ล ค ว บ คุ ม ใ ห้
บุคลากรถือปฏิบัติ 

สํานักส่ือฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ โดยได้กําหนดให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ แนว
ปฏิบัติ ของ สํานัก ส่ือฯ  รวมถึ ง ได้มี การ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรผ่านเว็บไซต์สํานักส่ือฯ 

4.3-5-1    หนังสือจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สํานักส่ือฯ  

4.3-5-2    เอกสารส่ิงที่พนกังาน 
ควรรู้  

4.3-5-2    เว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
 

6 มีการประเมินผล 
ความสําเร็จของแผนการ 
บริหารและการพัฒนา 
บุคลากร 

สํานักส่ือฯ มีการดําเนินการตามแผน ปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2553 และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน โดยได้ดําเนินการพัฒนา
บุคลากรตามกิจกรรม 5 ด้าน ดังนี้ 
1. กิจกรรม “พี่สอนน้อง” เพื่อฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงาน (Operation Training) 
2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. กิจกรรมการฝึกทักษะ (Skill Training) 

4.3-6-1   รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2553  

4.3-6-2    รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

4. สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดู งาน 
ประชุมวิชาการ  ฝึกอบรมและสัมมนา  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่สํานักส่ือฯ 
จัดเอง 
รวมถึ ง ได้ นํ าผลการดํ า เนิน เสนอคณะ 
กรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและนําไปปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรในปีถัดไป 

7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

สํ านั ก ส่ือฯ  ได้ นํ าผลการประ เมินและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก
ส่ือฯ ไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร รวมถึง
มีการสํารวจความต้องการ การฝึกอบรมของ
บุคลากรทุกคน จัดทําข้อกําหนดภาระงานให้
ครบทุกตําแหน่ง 

4.3-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

4.3-7-2 แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี 
4.3-7-3 รายงานโครงการสัมมนา

ประจําปี 2554 
4.3.-7-4  รายงานผลการสํารวจ

ความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากรสํานักส่ือฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ . ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

3  ข้อ 5  ข้อ   บรรลุ   ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

                                                                                  

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System 
 Plan) 

สํานักส่ือฯ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลทาง
วิชาการและประวัติศาสตร์ และมีการจัดทํา
แผนงบประมาณโดยได้จัดทํา คําขอตั้ ง
งบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
กับระบบสารสนเทศของสํานักส่ือฯ  

4.4-1-1   แผนยุทธศาสตร์
สํานักส่ือฯ 

4.4-1-2   คําขอตั้งงบประมาณ
เงินรายได้สํานักส่ือฯ 
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของหน่วยงาน
และสามารถนําไปใช้ ใน
การดํ า เนินงานประกัน
คุณภาพ 

สํานักส่ือฯ มีเว็บไซต์ของสํานักส่ือฯ ซึ่งมีการ
จัดการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของสํานักส่ือฯ รวมถึงมี
เป็นข้อมูลที่ใช้สําหรับการดําเนินการประกัน
คุณภาพ อาทิ การเงินและงบประมาณ งาน
ทะเบียนประวัติบุคลากร การประหยัด
พลังงาน กิจกรรม 5 ส การจัดการความรู้ 
การพัฒนาบุคลากร รายงานประจําปี ฯลฯ 
นอกจากนั้นสํานักส่ือฯ ยังได้มีการนําระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ ระบบสารสนเทศบุคลากร 
( HURIS) ระบบประชุ มอิ เ ล็ กทรอ นิก ส์  
(e-meeting) ระบบสารสนเทศการประกัน

4.4-2-1   เว็บไซต์สํานักส่ือฯ
http://cemt.swu.ac.th 

4.4-2-2   ระบบสารสนเทศ
บุคลากร (HURIS) 

4.4-2-3   ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-meeting) 

4.4-2-4   ระบบสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา (QIS,      

e-Sar, Che, QA Goal)  

4.4-2-5   e-mail SWU 
4.4-2-6   ระบบ e-Survey      
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คุณภาพการศึกษา (QIS, e-Sar, Che, QA 
Goal) e-mail SWU ระบบสํารวจความ 
คิดเห็นออนไลน์ (e-Survey) และระบบใบ
เบิกเงินงบประมาณ  

 
4.4-2-7   ระบบใบเบิกเงิน

งบประมาณ 

3 มีการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
สารสนเทศทั้งที่พัฒนา 
ขึ้นเองและนํามาใช้ 
 

สํานักส่ือฯ กําหนดให้มีการประเมินความ  
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
เว็บไซต์สํานักส่ือฯ เว็บไซต์ระบบวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์ 

4.4-3-1 รายงานผลการ
ประเมินความคิดเห็น
ผู้ใช้ระบบวีดทิัศน์
ตามประสงค์ 

4.4-3-2 เว็บไซต์สํานักส่ือฯ 

4 มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรงุระบบสารสนเทศ 

สํานักส่ือฯ มีการรายงานผลการสํารวจความ
คิดเห็นของ ผู้ ใช้ งานระบบวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์ แล้วนําเสนอผู้บริหารสํานักส่ือฯ 
โดยมีการมอบหมายให้ ผู้ เกี่ยวข้องนําไป
ปรับปรุงระบบ โดยในปีการศึกษา 2553 ได้
ดําเนินการดังนี้ 

 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบนําข้อมูล  
วีดิทัศน์ตามประสงค์ (การเรียนการสอน
รายวิชาที่สอนทางไกลฯ) ขึ้นเผยแพร่บน
ระบบหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนให้
รวดเร็วขึ้น 
      มีดําเนินการปรับปรุงความละเอียด
ของภาพวีดิทัศน์ตามประสงค์  
     มีการจัดทําวีดิทัศน์การเรียนการสอนที่
เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์เป็น
รูปแบบ DVD แล้วส่งให้สํานักหอสมุดกลาง 
เพื่อให้นิสิตยืมไปทบทวนได้เองที่บ้าน 

4.4-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

4.4-4-2  หนังสือมอบหมายให้
ดําเนินการปรับปรุง
คุณภาพวีดิทัศนท์ี่
นําเข้าระบบวดีทิัศน์
ตามประสงค์ 

4.4-4-3 ประมวลภาพปก/
กล่องวดีิทัศน์ตาม
ประสงค์ที่ส่งใหสํ้านัก
หอสมุดกลาง 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

สํ านั ก ส่ื อฯ  มี ก า ร ส่ ง ข้ อมู ล ผ่ านระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1. มีการมอบหมายให้งานบุคคลนําข้อมูล/
ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร เช่น สถิติการลา 
ประวัติบุคลากร  ผ่านระบบสารสนเทศ
บุคลากร (HURIS) 
 
 

4.4-5-1    หนังสือขอกําหนด
สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ (HURIS,  
e-meeting, QIS, 
e-Survey) 

4.4-5-2    การส่งข้อมูลผ่าน       
e-mail 
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2.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา เช่น กรอก
ข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
การประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (QIS) 
ข้อมูลการรายงานการประเมินตนเอง  
(e-sar) ข้อมูลการตั้งค่าเป้าหมายประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA Goal) และผลการ
ประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบ 
CHE QA online  
3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจํา
สํ า นั ก ส่ื อ ฯ  ผ่ า น ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)  
4.  มีการนําข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ข้อมูลประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ความรู้ สารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมต่างๆ ของสํานักส่ือฯ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสํานักส่ือฯ  
5.  กําหนดให้บุคลากรที่จัดการประชุม และ
งานสารบรรณส่งข้อมู ลแจ้ ง เ วี ยน ผ่าน  
e-mail (SWU)  

4.4-5-3    รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสํานกัส่ือฯ 

4.4-5-4    เว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ . ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีงบประมาณ 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

6  ข้อ 6  ข้อ   บรรลุ   ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี
ผู้บริหารระดับ สูงและตั วแทนที่
รั บ ผิ ด ช อ บ พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

สํานักส่ือฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงโดยมีผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งมี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบพันธกิจหลักด้านต่างๆ 
ของสํานักส่ือฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยทํา
หน้าที่กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินการบริหารความเส่ียงของสํานักส่ือฯ 

4.5-1-1 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการ
รับผิดชอบการ
ควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  

 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง 
และปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเส่ียง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)   

  ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเส่ียงของกระบวนการ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของสํานักส่ือฯ 
ได้ทําการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่ส่งผล
กระทบ สร้างความเสียหาย ความล้มเหลว ลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารและ
จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยความเส่ียง และ
กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละปัจจัยเส่ียง ทั้งนี้ใน
ปีงบประมาณ 2553 สํานักส่ือฯ ได้ดําเนินการ
ควบคุมความเส่ียงตามแนวปฏิบัติที่ดีของการ
บริหารความเส่ียง (สกอ.) ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากร (การเงินและงบ ประมาณ) ด้าน  
กลยุทธ์ ด้านนโยบาย ด้านการปฏิบัติงาน และ
จากเหตุการณ์ภายนอก 
 

4.5-2-1 แผนบริหาร
ความเส่ียง 
ปีงบประมาณ 
2553 

4.5-2-2  รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
รับผิดชอบการ
ควบคุมภายใน 
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บริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 ความเส่ียงด้านบุคลากรและความ

เส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร   

 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเส่ียงและจัดลําดับความ
เส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
โดยได้มีการระบุกิจกรรมความเส่ียง ประเมิน
โอกาส ผลกระทบ ระดับความรุนแรง 

4.5-3-1  แผนบริหาร
ความเส่ียง 
งบประมาณ 
2553 

4.5-3-2  รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
รับผิดชอบการ
ควบคุมภายใน 

4 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
ที่ มี ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ส่ี ย ง สู ง  แ ล ะ
ดําเนินการตามแผน   

สํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
โดยคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายใน
ร่วมกันพิจารณาระบุความเส่ียง ปัจจัยเส่ียงที่
ครอบคลุม จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง 
และกําหนดมาตรการหรือแผนการควบคุม
ภายในประจําปีงบประมาณ 2553 เพื่อป้องกัน/
หลีกเล่ียง/ลดโอกาสความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ 
ได้จัดทําประกาศสํานักส่ือฯ เรื่อง กิจกรรมการ
ควบคุมภายในของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาที่ระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการ
ควบคุม ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับดูแลและสอบทาน 
รวมถึงแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านต่างๆ 
ไว้อย่างชัดเจน ติดประกาศแจ้งเวียนให้บุคลากร
ถือปฏิบัติและทราบโดยทั่วกัน เพื่อแจ้งการ
ดําเนินการและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากร ทุกระดับในด้านการบริหารความเส่ียง 

4.5-4-1  แผนบริหาร
ความเส่ียง 
งบประมาณ 
2553 

4.5-4-2  แผนการ
ควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 
2553 

4.5-4-3  รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน
สํานักส่ือฯ 

4.5-4-4  ประกาศ เรื่อง 
กิจกรรมการ
ควบคุมภายใน
ของสํานกัส่ือฯ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

5 มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

สํ า นั ก ส่ื อ ฯ  มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเ ส่ียงและรายงานต่อ
คณะกรรมการ บริหารสํานักส่ือฯ และ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ รอบ  
6 เดือน และ 12 เดือน 

4.5-5-1   รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 

4.5-5-2   รายงานการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รอบ 6 
เดือน 

4.5-5-3   รายงานการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รอบ 12 
เดือน 

4.5-5-4   หนังสือรายงานผล
การดําเนินการตาม
มอบหมาย 

4.5-5-5   สรุปมติย่อ
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

4.5-5-6   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

6 มี ก า ร นํ า ผลก า รประ เ มิ น  และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บริหารหน่วยงานไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบ
ปีถัดไป 

สํานักส่ือฯ มีการสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง  และสรุป
รายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมภายในของสํานัก
ส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานัก
ส่ือฯ รวมถึงได้นําข้อเสนอแนะกรณีพบ
จุดอ่อนที่มีนัยสําคัญ ไปปรับปรุงแผน
บริหารความเส่ียงของสํานักส่ือฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

4.5-6-1  รายงานการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รอบ 12 
เดือน 

4.5-6-2  สรุปมติย่อ
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

4.5-6-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 : ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ (มศว) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

6  ข้อ 8  ข้อ   บรรลุ    ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีการกําหนดนโยบายการ
ดําเนินการในการลดระยะ 
เวลาและหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ 

สํ านัก ส่ือฯ  มีการกํ าหนดนโยบายการ
ดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติงานบริการ รวมถึงมีการกําหนด
ข้อตกลงการขอใช้บริการและมาตรฐานการ
ให้บริการไว้อย่างชัดเจน 

4.6-1-1 ประกาศ เรื่อง นโยบาย
ลดขั้นตอนและระยะ 
เวลาปฏิบัติงานบริการ 

4.6-1-2 ข้อตกลงการขอใช้
บริการและมาตรฐาน
การให้บรกิาร 

2 มีแผนการดําเนินงานการ
ลดระยะเวลาและหรื อ
ขั้ นตอนการปฏิบั ติ ง าน
บริการ 

สํ านั ก ส่ือฯ  มี แผนงานการดํ า เนินการ  
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริการ โดยได้มีการกําหนดแผนผังกระบวน 
การปฏิบัติงาน (Flow Chart) และระยะ 
เวลาการปฏิบัติราชการในกิจกรรมที่ดําเนิน 
การลดระยะเวลาและขั้นตอนฯ   

4.6-2-1 แผนการดําเนินการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติงานบรกิาร 

4.6-2-2  แผนผังกระบวนงาน 
(Flow Chart)  

3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ห รื อ มี ก า ร
มอบหมาย ผู้รับ ผิดชอบ
ดําเนินการ 

สํานัก ส่ือฯ  มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ
ดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบริการ รวมถึงได้มีการมอบ หมาย
ให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการและจัดเก็บข้อมูล
ในแต่ละกิจกรรม/กระบวนงานอย่างชัดเจน 

4.6-3-1  คําส่ังแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนนิการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบรกิาร 

4.6-3-2   รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาํเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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4.6-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
ลดชั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติงานบรกิาร 

4.6-3-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

4 มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม 
แผนการดําเนินงาน 

สํานัก ส่ือฯ มีการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับ
มอบหมาย และตามแผนผังกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart) และระยะเวลา
การปฏิบัติราชการในกิจกรรมที่ดําเนิน การ
ลด ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ ขั้ น ต อนฯ  โ ด ย ไ ด้
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนงานที่
กําหนดและสรุปผลการดําเนินงาน 

4.6-4-1  แบบฟอร์มที่ 10.1 รายช่ือ
กระบวนงาน น้าํหนัก และ
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

4.6-4-2  แบบฟอร์มที่ 10.2 การ
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
และระยะเวลาให้บริการ
รายกระบวนงาน 

4.6-4-3  แบบฟอร์มที่ 10.3  
ตารางสรุปการคํานวณ       
ผลการดําเนินงาน 

5 มี ผลยื นยั นสามารถลด
ระยะเวลาและหรือขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานลงได้
จริง    

สํานักส่ือฯ มีผลการยืนยันสามารถลด
ระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานลง
ได้ อ ย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ  50 ขอ ง จํ าน วน
กระบวนงานที่สามารถดําเนินการได้สําเร็จ
ตามการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการได้จํานวน 3 กระบวนงาน 
จาก 3 กระบวนงาน  

4.6-5-1 แบบฟอร์มที่ 10.3  ตาราง
สรุปการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

6 มีระบบในการติดตามผล
การดําเนินงาน 

สํานักส่ือฯ มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน โดยมีการประชุมคณะ กรรมการ
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริการ และมีแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลตาม
แบบของงาน ก.พ.ร. 

4.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ 

4.6-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 

4.6-6-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 
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7 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
วิ เคราะห์ผลการดําเนิน 
งานตามแผนการดําเนิน 
งาน 

มีการติดตามประเมินผลจากแบบฟอร์มโดย
ใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการกําหนดขึ้น 

4.6-7-1 แบบฟอร์มที่ 10.2 การ
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
และระยะเวลาให้บริการ
รายกระบวนงาน 

4.6-7-2 แบบฟอร์มที่ 10.3  ตาราง
สรุปการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

8 มีการนําผลการประเมินมา
ใช้ ในการแก้ไขปรับปรุง
หรือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานปีต่อไป 

สํา นัก ส่ือฯ  ได้นํ าผลการดํ า เนินงานใน  
ปีการศึกษา 2552 มาวิเคราะห์ และได้นําผล
การดําเนินงานไปปรับปรุงแผนผังกระบวน 
งาน  กํ าหนดกิ จกรรมที่ ดํ า เนินการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
ในปีการศึกษา 2553  

4.6-8-1 แบบฟอร์มที่ 10.3 ตาราง
สรุปการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

4.6-8-2 หนังสือรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย  
ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติงานบรกิาร 

4.6-8-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ 1/2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 : ระดับความสําเร็จในการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลงังาน (มศว) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

6  ข้อ 7  ข้อ   บรรลุ    ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

สํานักส่ือฯ มีการกําหนดนโยบายหรือแนว
ทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4.7-1-1 มาตรการการ
ประหยัดพลังงาน
สํานักส่ือฯ 

4.7-1-2 แผนดําเนินงาน
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

2 มีการจัดตั้งคณะ กรรมการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ห รื อ มี ก า ร
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

สํานักส่ือฯ มีการแต่งตั้ งคณะ กรรมการ
ดําเนินการ รวมถึงมีการมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามมติที่ประชุม เพื่อ
ดําเนินการตามมาตรการและรายงานผลการ
ดําเนินการ 

4.7-2-1 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประหยัดพลังงาน 

4.7-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

4.7-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสํานกัส่ือฯ 

4.7-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 
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3 มีแผนงานการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

สํานักส่ือฯ ได้กําหนดแผนงานการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

4.7-3-1 แผนดําเนินงาน
มาตรการประหยัด
พลังงานสํานักส่ือฯ 

4 มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนการดําเนินงาน 

สํานัก ส่ือฯ มีการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับ
มอบหมาย โดยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และให้รายงาน
ผลการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย มี
การติดประกาศ ติดโปสเตอร์รณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน 

4.7-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

4.7-4-2 บันทึกข้อความ
รายงานผลการ
ดําเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 

4.7-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสํานกัส่ือฯ 

4.7-4-4 โปสเตอร์รณรงค์
ประหยัดพลังงาน 

5 มีระบบในการติดตามผล
การดําเนินงาน 

สํานักส่ือฯ มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินมาตรการฯ 
และมีประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผล
การดําเนินงาน และปรับ/เพิ่มเติมการ
ดําเนินการเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการรายงาน
ผลการดํ า เนินการ ในการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานักส่ือฯ ซึ่งมีผู้อํานวยการ
สํานักส่ือฯ เป็นประธาน 

4.7-5-1 หนังสือเชิญประชุม
การประหยัดพลังงาน 

4.7-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ  

4.7-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประหยัดพลังงาน 

4.7-5-4 หนังสือรายงานผลการ
ดําเนินการประหยัด
พลังงาน 

4.7-5-5 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประหยัดพลังงาน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

6 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
วิ เคราะห์ผลการดําเนิน 
งานตามแผนการดําเนิน 
งาน 

คณะกรรมการโครงการประหยัดพลังงาน มี
การประชุม และประเมินผลการดําเนินการ
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าใน
แต่ละเดือน แล้วรายงานที่ประชุม เพื่อนําไป
เป็นข้อมูลในการปรับยุทธวิธี หรือวิธีการ
ดําเนินการประหยัดพลังงานให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
สํานักส่ือฯ 

4.7-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประหยัดพลังงาน 

4.7-6-2 ตารางวิเคราะห์
เปรียบเทียบการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

4.7-6-3 ข้อมูลสถิตกิารใช้
พลังงานไฟฟ้า 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551-2553 

7 มีการนําผลการประเมินมา
ใช้ ในการแก้ไขปรับปรุง
หรือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานปีต่อไป 

คณะกรรมการดําเนินโครงการประหยัด
พลังงานของสํานักส่ือฯ มีการนําผลสรุปการ
ประหยัดพลังงาน ผลการพิจารณามาตรการ
ประหยัดพลังงานในปีการศึกษา 2552 ไป
เป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนและปรับปรุง
กิจกรรมการควบคุม ลดการใช้พลังงาน และ
เพิ่มกิจกรรมการประหยัดพลังงานในปี
การศึกษา 2553 รวมถึงได้ทําการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า ร้อยละที่
สามารถลดการใ ช้พลังงานและผลการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานใน
ปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นข้อมูลในการ
กําหนดกิจกรรม/มาตรการประหยัดพลังงาน
ในปีการศึกษา 2554  

4.7-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประหยัดพลังงาน 

4.7-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประ-จํา
สํานักส่ือฯ 

4.7-7-3 ตารางวิเคราะห์
เปรียบเทียบการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

4.7-7-4 ประกาศสํานักส่ือฯ 
เรื่องมาตรการ
ประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรกระดาษ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.8 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5ส (มศว) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

3  ข้อ 6  ข้อ   บรรลุ    ไม่บรรลุ  3  คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ หรือ 6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีการกํ าหนดนโยบาย /
แนวทา งหรื อ แผนกา ร
ดําเนินกิจกรรม 5ส 

สํานักส่ือฯ มีนโยบายและแนวทางให้
บุคลากรทุกคน ดําเนินกิจกรรม 5ส และ
ได้นํ ากิ จกรรม  5ส  บรรจุ ไว้ ในแผน
ยุทธศาสตร์ 

4.8-1-1  แผนการดําเนินงานกจิกรรม 5ส 
4.8-1-2  มาตรฐาน 5ส 
4.8-1-3  โครงการ Big Cleaning Day  
4.8-1-4  แผนยุทธศาสตรท์ี่ 6 การสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรเชิงธรุกิจ 

2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การดําเนินงานกิจกรรม  
5ส  และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

สํานักส่ือฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดํ า เนิ นงานกิ จกรรม  5ส  และคณะ 
กรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส 

4.8-2-1   คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินกิจกรรม 5ส 

4.8-2-2   คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินกจิกรรม 5ส 

3 มีคู่มือการดําเนินกิจกรรม 
5ส ของหน่วยงาน 

สํานัก ส่ือฯ ได้จัดทํา คู่มือการดําเนิน
กิจกรรม 5ส ของสํานักส่ือฯ 

4.8-3-1   คู่มือกิจกรรม 5ส 
 

4 มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนการดําเนินงาน 

สํานักส่ือฯ มีการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม 5ส  
1. จัดโครงการวันทําความสะอาด 
(Big Cleaning Day) 
2.  คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส 
ประชุ มกํ า หนดพื้ นที่ ใ นก า ร จั ดทํ า
กิจกรรม 5ส และผู้รับผิดชอบในแต่ละ
พื้นที่ 

4.8-4-1  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ  
            Big Cleaning Day 
4.8-4-2  ประมวลภาพการจัด 
            กิจกรรม 5ส 
4.8-4-3  หนังสือเชิญประชุม 5ส 
4.8-4-4  รายงานการประชุม   
            คณะกรรมการดําเนนิ 
            กิจกรรม 5ส 



 

65   
 

Self Assessment Report  2010 
Center For Educational Media and Technology 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

5 มีผลยืนยันหน่วยงานผ่าน
เกณฑ์คะแนนของกิจกรรม 
5ส อย่างน้อยร้อยละ 75 

-  ยังไม่มีการประเมิน เนื่องจากสํานัก 
ส่ือฯ มีการปรับปรุงห้องสํานักงานชั้น 1  

 

6 มีระบบในการติดตามผล
การดําเนินงาน 

สํานักส่ือฯ มีการติดตามผลการดําเนิน 
งานกิจกรรม 5ส โดยมีการรายงานผล
การดํ า เนินงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานในการประชุม ดังนี้ 
1.  การประชุมคณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5ส 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ  
3.  การประชุมคณะกรรมการดําเนิน 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  การประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

4.8-6-1   รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการดําเนนิกิจกรรม 5ส 

4.8-6-2   รายงานการประชุมสํานักงาน
ผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ 

4.8-6-3   รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการดําเนนิงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.8-6-4   รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 

4.8-6-5   รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําสํานักส่ือฯ 

7 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงาน 

- ไม่มี -  

8 มีการนําผลการประเมินมา
ใช้ ในการแก้ไขปรับปรุง
หรือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานปีต่อไป 

- ไม่มี -  
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องค์ประกอบที่ 5   การเงินและงบประมาณ 
 
  
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีแผนยุทธศาสตร์หารายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน โดยมีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่ือฯ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีระบบกลไกในการจัดหาและจัดสรร
เงินโดยมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์รายได้ ทั้งจากเงินงบประมาณรายได้ และเงินแผ่นดิน มีการนําเงินรายได้ไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบ โดยแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ และมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมี
ผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ มีคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 5 คะแนน คือ มีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ . ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีงบประมาณ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

5  ข้อ 7  ข้อ   บรรลุ    ไม่บรรลุ  5  คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง
การเงินที่สอดคล้องกับ
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงาน 

สํานักส่ือฯ มีแผนยุทธศาสตร์หารายได้เพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน โดยมีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักส่ือฯ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
รวมถึงมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดําเนินการเพื่อให้ เป็นตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้  

5.1-1-1   แผนยุทธศาสตร์สํานกัส่ือฯ 
5.1-1-2   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553-2554 

5.1-1-3   ตารางเช่ือมโยงงบประมาณ
กับยุทธศาสตร์ มศว 

2 มี แ น ว ท า ง จั ด ห า
ท รั พ ย า ก รท า ง ด้ า น
การเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร  และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

สํ านั ก ส่ื อฯ  มี แนวทา ง ในการจั ด สร ร
ทรัพยากรทางการเงิน และมีการวาง
แผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 

5.1-2-1   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553-2554 

5.1-2-2   ข้อมลูงบประมาณ จาก 2 
แหล่ง (เงินรายได้และ
แผ่นดิน) 

5.1-2-3   แผนยุทธศาสตร์สํานกัส่ือฯ 
5.1-2-4   หนังสือเชิญประชุมตั้ง

งบประมาณประจําปี 
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3 มีงบประมาณประจําปี
ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แผนปฏิบัติการในแต่ละ
พันธกิจ และการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร 

สํ านั ก ส่ื อฯ  มี งบประมาณประจํ าปี ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีใน
แต่ละพันธกิจ รวมถึงสอดคล้องกับการ
พัฒนาห น่ าย ง านและบุ คล ากร  อาทิ 
งบอุดหนุนการวิจัย งบพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

5.1-3-1   ข้อมลูงบประมาณจาก 2 
แหล่ง ปี 2553 และ ปี 2554 

5.1-3-2    คําขอตั้งงบประมาณของ
สํานักส่ือฯ (ปี 2553-2554) 

4 มีการจั ดทํ า รายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร
ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ
มหา วิทยา ลัย  อย่ า ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

สํานักส่ือฯ กําหนดให้มีการรายงานทางการ
และงบประมาณต่อผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ 
เป็นประจําทุกเดือน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารสํานัก ส่ือฯ คณะกรรมการ
ประจาํสํานักส่ือฯ ทุกคราวการประชุม (ราย
เดือนและรายไตรมาส )  รวมถึ ง  มีการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  

5.1-4-1   รายงานทางการเงิน 
5.1-4-2   รายงานการใช้จ่าย

งบประมาณ 
5.1-4-3   รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
5.1-4-4  รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 

5 มี ก า ร นํ า ข้ อ มู ล ท า ง
การ เ งิ น ไปใช้ ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิ เคราะห์สถานะทาง
ก า ร เ งิ น  และค ว าม
มั่นคงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

สํานักส่ือฯ มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของ
สํานักส่ือฯ เช่น มีการจัดทําสรุปรายงาน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ง บปร ะม าณ  เ งิ น นอก
งบประมาณประจําปีงบประมาณ ตามแผน
สรุปรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงวิเคราะห์และจัดทําประมาณการ
รายได้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําคํา
ขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป 

5.1-5-1     รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

5.1-5-2    รายงานฐานะเงินทดรองจ่าย 
5.1-5-3    รายงานผลการวิเคราะห์

ความสําเร็จการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) 

5.1-5-4     หนงัสือส่งขอ้มูลจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วย 

5.1-5-5    หนังสือส่งประมาณการ
รายรับ ปงีบประมาณ 2553 

5.1-5-6     รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการประจําสํานักส่ือฯ 

6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก 
ทําหน้าที่ตรวจติด ตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
หน่วยงานและ 
มหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักส่ือฯ ได้เชิญหน่วยตรวจสอบภายใน
และภายนอก  มาทํ าหน้ าที่ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้เงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-
จ่ายเงินประจําวัน และคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินทําหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

5.1-6-1   รายงานการตรวจสอบภายใน 
(ตรวจสอบฐานะการเงิน) 

5.1-6-2   คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
เก็บรกัษาเงินและควบคุม
การนําส่งเงิน 
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7 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
แ ล ะ นํ า ข้ อ มู ล จ า ก
รายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

ผู้บริหารสํานักส่ือฯ มีการติดตามการใช้เงิน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาจัดทําคําขอ
ตั้งงบประมาณในปีถัดไป การพิจารณาการ
ดําเนินการโครงการบริการวิชาการต่อเนื่อง
รวมถึงนําข้อมูลจากรายงานการเงินเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณา
รายไตรมาส 

5.1-7-1   รายงานการใช้เงิน 
5.1-7-2   รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
5.1-7-3    รายงานทางการเงินของศูนย์

การพิมพ ์
(มติการปิดโครงการศูนย์
พิมพ์ฯ) 

5.1-7-4   หนังสือประมาณการรายรับ
เพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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องค์ประกอบที่ 6   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
  

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานด้วยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงสํานักส่ือฯ ได้ทําการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปัจจุบัน)  

ทั้งน้ี ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ ได้กําหนดแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ทําการ
ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของสํานักส่ือฯ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่มีแผนกล
ยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและพันธกิจของ
สํานักฯ ไว้อย่างชัดเจน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารระบบคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของสํานักฯ และคณะกรรมการได้กําหนด
แผนพัฒนาการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดยสํานักส่ือฯ ได้นําระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (QIS, e-sar) 
ตลอดจนระบบ CHE มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินการได้รวดเร็วและลดขั้นตอนการดําเนินงาน นอกจากนี้ สํานักส่ือฯ ได้
ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดย
ส่งรองผู้อํานวยการไปเป็นคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพไปเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนา และกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 ซึ่งในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ มีคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 4 คะแนน คือ มีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ . ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

5  ข้อ 8  ข้อ   บรรลุ    ไม่บรรลุ  4  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มี ร ะบบและกล ไกกา ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน 
และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา จัดให้มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามคู่ มือประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยได้ดําเนินการดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ
ของสํานักส่ือฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพฯ เพื่อทําหน้าที่ดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ/  
ตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
2.  นําระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปเป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารงานของสํานักส่ือฯ โดยมี
ก า ร ดํ า เนิ นการตามวงจร คุณภาพ  PDCA  
ซึ่งสํานักส่ือฯ ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์และแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปีให้มีความสอดคล้องและ
เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพจากปีการศึกษา  2552 เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายปีการศึกษา 2553 มีการดําเนินการตาม 
แผนติดตามผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

6.1-1-1  คําส่ังแต่งตั้งคณะ 
กรรมการดําเนนิงาน
ประกันคุณภาพสํานัก
ส่ือฯ 

6.1-1-2  คําส่ังแต่งตั้งคณะ 
กรรมการบริหาร
ระบบคุณภาพสํานัก
ส่ือฯ 

6.1-1-3  คําส่ังแต่งตั้งคณะ 
กรรมการบริหาร
คุณภาพ มศว 

6.1-1-4  คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ 

6.1-1-5  คําส่ังแต่งตั้งคณะ 
กรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 
2553 
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3. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านการ
ป ร ะกั น คุณภ าพก า ร ศึ กษ า  โ ด ยกํ า หนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 
รวมถึงส่งรองผู้อํานวยการไปเป็นคณะกรรมการ 
บริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านประกันคุณภาพไปเป็นคณะกรรมการ
เครือข่ าย ผู้ปฏิบัติ งานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการประชุม อบรม
สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง 

6.1-1-6  หนังสือการเข้าร่วม
กิจกรรมประกนั
คุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจดั 

2 มีการกําหนดนโยบายและ
ให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานและผู้ 
บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง
หน่วยงาน 

ผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการ
ประจําสํานักส่ือฯ ได้กําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้ 
1. มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ 
และแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้บริหาร
และบุคลากรมี ส่วนร่ วมในการจัดทํ าแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี ของสํานักส่ือฯ รวมถึงนํา 
เสนอคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ   
2. คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ กําหนด
นโยบายให้นําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ระบบ คุณภาพ เข้ าที่ ป ระ ชุม  เพื่ อติ ดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพ (การประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2553) รวมถึงผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ ได้
กําหนดให้นําเรื่องประกันคุณภาพรายงานผลการ
ดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

6.1-2-1  แผนยุทธศาสตร์ 
สํานักส่ือฯ 

6.1-2-2  รายงานผลโครงการ
สัมมนาประจําปี 
2554 

6.1-2-3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

6.1-2-4  หนังสือเชิญประชุม
เตรียมความพรอ้ม
การตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ 
ประชาพิจารณ์
รายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักส่ือฯ 
ประจําปีการศึกษา 
2553 

6.1-2-5  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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3.  มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คณะ 
กรรมการบริหารระบบคุณภาพและคณะ 
กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ได้กําหนดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสํานัก 
ส่ือฯ พิจารณาและนํารายงานการประเมินตนเอง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ 
เพื่อให้ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วม
พิจารณาและประชาพิจารณ์รายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553   
4 .   ส่ ง เสริมการมี ส่วนร่ วมจากทุกภาคีใน
หน่วยงาน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี มีการกําหนดความ
รับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการเชิญผู้บริหารและ
บุคลากรเข้าร่วมการรับฟังผลการตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการ 
ศึกษา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักถึง
ความสําคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.1-2-6  หนังสือเชิญผู้บริหาร
และบุคลากรเขา้ร่วม
ฟังผลการตรวจ
ประเมินการศึกษา 

6.1-2-7   เอกสารกําหนดค่า
เป้าหมายประกนั
คุณภาพการศึกษา
ของสํานกัส่ือฯ  

3 มี ก า ร กํ า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

สํา นัก ส่ือฯ  ได้กํ าหนดตัวบ่ งชี้ เพิ่ ม เติมตาม  
อัตลักษณ์ของสํานักส่ือฯ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระบบการให้บริการวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์ 

6.1-3-1  หนังสือส่งตัวบ่งชี้   
อัตลักษณ์ของ   
สํานักส่ือฯ 

4 มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น ที่ ค ร บ ถ้ ว น 
ป ร ะ ก อบด้ ว ย  1) ก า ร
ค วบ คุ ม  ติ ด ต า ม  ก า ร
ดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  2) การ จัดทํ า
รายงานประจําปีที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ 
 
 

สํานักส่ือฯ มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพที่ครบถ้วน โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 
1.  มีการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา 
โดยได้มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 –ปัจจุบัน และรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
ตามแผนปฏิบัติการประเมินของมหาวิทยาลัย 
2.  มีการรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่กําหนดใน
ระบบ CHE QA online ระบบ QIS และ e-sar 
 

6.1-4-1  เว็บไซต์สํานักส่ือฯ  
http://cemt.swu.ac.th 
(รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพฯ รายงานการประเมิน
ตนเอง ปกีารศึกษา 2549-52) 
6.1-4-3  เว็บไซต์ QIS  
6.1-4-4  เว็บไซต์ e-sar 
6.1-4-5  แผนพัฒนาคุณภาพ

สํานักส่ือฯ 
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เสนอต่อคณะกรรมการ 
บริ ห า รหน่ วย ง านและ
มหาวิทยาลัยตามกําหนด 
เวลา และรายงานข้อมูล
ครบถ้วนตามที่กําหนดใน
ระบบ  CHE QA online 
ร ะบบ  QIS แล ะ  e-sar 
และ  3) การนํ าผลการ
ประ เมิน คุณภาพไปทํ า
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

3. มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน โดยได้จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพจากปีการศึกษาที่ ผ่านมาเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายปีการศึกษา 2553 

5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุ งการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก  
ตัวบ่งชี้ 

สํานักส่ือฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพ ในปี
การศึกษา 2552 ไปดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
ด้ านการประกั น คุณภาพการ ศึกษา  ตาม  
คําแนะนําจากการตรวจประเมินฯ อาทิ 
1. มีการสัมมนาเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
ให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่ง เสริมให้กระบวนการประกัน คุณภาพมี
ประสิทธิภาพ  เช่น แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากร การวิจัย  
2. กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การบรกิารหรอื
ผลิตส่ือสนับสนุนกิจกรรม/พิธีการสําคัญต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ และคณะ 
กรรมการประจําสํานักส่ือฯ เพื่อหารือ/พิจารณา
แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา  
3. กําหนดให้มีการบรรจุวาระผลการดําเนิน การ
ด้านการบริหารคุณภาพของสํานักส่ือฯ (อาทิ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร
ความเสี่ยง การประเมินผลโครงการ และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน) เป็นวาระพิจารณา/
สืบเนื่องในการประชุมคณะ กรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ และคณะ กรรมการประจําสํานักส่ือฯ 

6.1-5-1 แผนพัฒนาคุณภาพ
สํานักส่ือฯ 

6.1-5-2 สรุปผลการปรบัปรุง
การทํางานตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินปีการศึกษา 
2552 

6.1-5-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ 

6.1-5-4 แผนยุทธศาสตร์
สํานักส่ือฯ 

6.1-5-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6.1-5-6 รายงานสรุปโครง- 
การสัมมนา 2554 
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เพื่อติดตามผลการดําเนินการ ปรับยุทธวิธี/
แผนการดําเนินการ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
4.  กําหนดให้มีวาระการรายงานทางการเงินและ
งบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ 
ทราบทุกไตรมาส นอกจากน้ี ได้มอบหมายให้
งานการเงินและบัญชี จัดทํารายงานทางการเงิน
และงบประมาณเสนอผู้อํานวยการสํานักส่ือฯ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน 

6 มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ /
สารสน เทศที่ ใ ห้ ข้ อมู ล
สนั บ ส นุ นก า ร ป ร ะกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ค รบทุ ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ
คุณภาพ 

สํานักส่ือฯ มีระบบสารสนเทศ/สารสนเทศที่ให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ คือ 
1.  ใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร เช่น QIS, e-sar, 
QA Goal และ CHE QA online ที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถใช้
ร่วมกันทั้งระดับบุคคล กลุ่มงาน และหน่วยงาน 
โดยมีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาให้คําแนะนํา 
รวมถึงจัดทําคู่มือการใช้งานที่เอื้อต่อการเข้าถึง
ระบบได้สะดวก และใช้งานง่าย  
2. สํานักส่ือฯ ได้จัดทําฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาบนเว็บไซต์ของสํานักส่ือฯ เพื่อจัดเก็บ
รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจําปี 
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน ภาพกิจกรรม และข้อมูลความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนเว็บไซต์
สํานักส่ือฯ (http://cemt.swu.ac.th) 
3. สํานักส่ือฯ ได้กําหนดให้บุคลากรใช้ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการ
ดํา เ นินงาน  อาทิ  ระบบ  e-Survey,  HURIS,  
e-meeting ฯลฯ 
 
 

6.1-6-1  เว็บไซต์ QIS 
6.1-6-2  เว็บไซต์ QA Goal 
6.1-6-3  เว็บไซต์ e-sar 
6.1-6-4  เว็บไซต์ CHE QA 

online 
6.1-6-5  เว็บไซต์สํานักส่ือฯ  
http://cemt.swu.ac.th 
6.1-6-6  เว็บสํารวจความ

คิดเห็นออนไลน์ 
           (e-Survey) 
6.1-6-7  ระบบประชุม 

อิเล็กทรอนิกส์  
6.1-6-8  ระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล 
(HURIS) 
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7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเ สียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดย 
เฉพาะผู้ ใ ช้ บริ การตาม 
พันธกิจของหน่วยงาน 

สํานักส่ือฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักส่ือฯ 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
1.  จัดโครงการสัมมนา เพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักส่ือฯ โดยมีส่วนร่วมในการกําหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  มีการพิจารณากําหนดค่าเป้าหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมอบหมายให้
รับผิดชอบ/กํากับดูแล/จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ตา่งๆ 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 
3.  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการโครงการ 5 ส 
กรรมการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ กรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน 
มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจผู้รับบริการ  การประเมินผู้บริหาร 
กิจกรรมการจัดการความรู้ การปรับข้อกําหนด
ภาระงานของแต่ละตําแหน่ง ฯลฯ 
4. กําหนดให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมประชา
พิจารณ์รายงานการประเมินตนเองของสํานักส่ือฯ 
5. กําหนดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้รับบริการจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์และนิสิตให้
เข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริหารคุณภาพของ
สํานักส่ือฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพของสํานักส่ือฯ โดยได้จัดให้มีการ
สํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการสํานักส่ือฯ 
นอกจากนั้น ยังจัดทําเว็บบอร์ดของสํานักส่ือฯ 
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
 

6.1-7-1  รายงานโครงการ
สัมมนา ปี 2554 

6.1-7-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ (วาระ
พิจารณาค่าเป้าหมาย) 

6.1-7-3 คําส่ังแต่งตัง้คณะ 
กรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

6.1-7-4  หนังสือเชิญประชุม
เตรียมความพรอ้ม
และประชาพิจารณ์ 
SAR  

6.1-7.5   ประมวลภาพผู้บริหาร
และบุคลากรประชา-
พิจารณ์ SAR  

6.1-7-6  เว็บไซต์สํานักส่ือฯ 
(เว็บบอร์ด) 

6.1-7-7  ระบบสํารวจความ
คิดเห็นออนไลน์ 

           (e-Survey) 
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8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

สํานักส่ือฯ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ด้ า นก า รปร ะกั น คุณภาพก า ร ศึ กษ าขอ ง
มหาวิทยาลัย ดังนี้  
1. ส่งบุคลากรในสํานักส่ือฯ เข้ารับการประชุม/
อบรม/สัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกครั้ ง เพื่อเป็นการสร้างเสริมบุคลากรใน
หน่วยงานให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
2. อนุมัติให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของ 3 มหาวิทยาลัย 
3. อนุมัติให้บุคลากรไปเป็นกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
4.  อนุมัติให้บุคลากรเข้ากิจกรรมการจัดการ
ความรู้ระหว่างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย 
5.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ มีการ
ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร เทคนิค/วิธีการปฏิบัติงาน รวมถึง
ให้คําแนะนํา/ช่วยเหลือในเรื่องการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เช่น ศูนย์สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  

6.1-8-1  คําส่ังแต่งตั้งคณะ 
กรรมการบริหาร
คุณภาพ มศว 

 6.1-8-2  คําส่ังแต่งตั้งคณะ 
กรรมการเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของ 3 มหาวิทยาลัย 

6.1-8-3  ข้อมูลการให้บุคลากร
เข้ารว่มการประชุม/
อบรม/สัมมนาด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6.1-8-4  หนังสืออนุมัติให้
บุคลากรไปเป็น
กรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาแก่
หน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวทิยาลัย 

6.1-8-5  หนังสือให้บุคลากรเขา้
ร่วมโครงการอบรม 
KM เครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 3 
มหาวิทยาลัย (คร้ัง 1-2) 

6.1-8-6  ประมวลภาพการเข้า
ร่วมกจิกรรมเครือข่าย
ประกันคุณภาพ 3 ม. 

9 มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ
งานวิจัยด้านการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
- ไม่มี - 
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องค์ประกอบที่ 7   วิ จัยสถาบัน 
 
  
 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานที่
สอดคล้องกับภารกิจของสํานักส่ือฯ มีการจัดทําแผนงานวิจัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์สํานักส่ือฯ จัดสรรงบประมาณสําหรับ
สนับสนุนการทําวิจัย มีระบบการพิจารณาให้ทุนวิจัย มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักด้านการวิจัยของสํานักส่ือฯ 
รวมถึงมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานวิจัยของสํานักส่ือฯ เพื่อดําเนินการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสํานักส่ือฯ โดย
ใช้ระเบียบบริหารงานวิจัยของ มศว อนึ่ง ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้ด้านการวิจัยแก่บุคลากรทุกระดับ 
 ทั้งนี้  ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ มีคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่ 7 เท่ากับ 2 คะแนน คือ มีการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 :  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ 
                  งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสถาบัน (มศว ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 

 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

3  ข้อ 2  ข้อ   บรรลุ     ไม่บรรลุ  2  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีระบบบริหารงานวิจัย
แ ล ะ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ
ภารกิ จด้ านต่ า งๆ  ของ
หน่วยงานเพื่อให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการในการ
ทํางาน หรือแนวทางที่ดีใน
ก า รป ฏิบั ติ ง า นภาย ใน
หน่วยงานหรือ 
มหาวิทยาลัย 

สํานักส่ือฯ มีระบบบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานที่
สอดคล้องกับภารกิจของสํานักส่ือฯ โดยสํานัก
ส่ือฯ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีการจดัทําแผนงานวิจัยในแผนยุทธศาสตร์
15 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา)  
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนสําหรับ
จัดทําโครงการวิจัยที่มุ่งปรับปรุงและพัฒนา
สํานักส่ือฯ ในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพแก่บุคลากรของสํานักส่ือฯ  
3. มีการมอบหมายให้รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านการ
วิจัยของสํานักส่ือฯ รวมถึงมีผู้ประสานงาน
วิจัยของสํานักส่ือฯ ทําหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของสํานักส่ือฯ รวมถึงเข้าร่วมการสัมมนา 
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาพัฒนาและ
สร้างระบบบริหารงานวิจัยของสํานักส่ือฯ โดย

7.1-1-1  แผนยุทธศาสตร์สํานัก
ส่ือฯ (เฉพาะแผนวิจัย) 

7.1-1-2  เอกสารงบประมาณเงิน
รายได้สนับสนนุการ
วิจัย 

7.1-1-3  คําส่ังแต่งตั้งผู้
ประสานงานวิจยั 

7.1-1-4   ประกาศ/หนงัสือที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจยั 
(ประกาศให้ทุน/มติ
ย่อ/ หนงัสือส่ง
ข้อเสนอ/หนังสือส่ง
รายงานความกา้วหน้า/
หนังสือกันเงินวจิัย) 

7.1-1-5  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ (ครั้งที่ 7/2553) 

7.1-1-6  รายงานการประชุม
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ใช้ระเบียบบริหารงานวิจัยของ มศว 
4.  มีระบบการบริหารงานวิจัย โดยดําเนิน 
การตามระเบียบการบริหารงานวิจัย มศว  
ซึ่ งได้มีการพิจารณาให้ทุนวิจัย  ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอเงินสนับสนุนวิจัย และเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักส่ือฯ พิจารณา
ความเหมาะสมการให้ทุนวิจัย รวมถึงมีการ
จัดทําฐานข้อมูลโครงการวิจัยและมีการติด 
ตามผลการดําเนินงานวิจัยโดยทําหนังสือแจ้ง
ผู้วิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร และติดตามการ
ดําเนินงานวิจัยในการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารสํานักส่ือฯ และคณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ   
5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยของ
บุคลากรทุกระดับ โดยได้จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลงาน 
วิจัยในงานส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา  
รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และพัฒนา
ศักยภาพผู้ประสานงานวิจัย โดยได้ส่งให้เข้า
ร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยอย่างสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการประจํา
สํานักส่ือฯ  

              (คร้ังที่ 3/2553 และ 4/2553) 

7.1-1-7  หนังสือ/เอกสารการ
แจ้งเวียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับการวิจยั 

            (อบรมวิจัย/แหล่งทุนวิจัย) 

7.1-1-8   หนังสือติดตามการ
ดําเนินงานวจิัยและ
เอกสารฐานข้อมูล
โครงการวิจยัสํานักส่ือฯ 

7.1-1-9   สรุปสถิติการอบรมของ
ผู้ประสานงานวจิัย
สํานักส่ือฯ 

7.1-1-10  ระเบียบการบริหาร
งานวิจัย มศว (หน้า
เว็บไซต์ฝ่ายวิจยั) 

2 มีการจัดสรรทรัพยากร
การเงิน ทรัพยากรบุคคล 
แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

1 .  สํานัก ส่ือฯ  มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยแก่บุคลากรทุกระดับ 
โดยตั้งงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 5 จาก
งบประมาณทั้งหมด  
2.  มีผู้ประสานงานวิจัยของสํานักส่ือฯ เพื่อให้
ข้อมูลและดําเนินการประสานงานด้านการ
ดําเนินงานวิจัยของสํานักส่ือฯ แนะนําแหล่ง
ค้นคว้า เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยแก่บุคลากร 
3.  มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

7.1-2-1  เอกสารงบประมาณเงิน
รายได้สนับสนนุการ
วิจัย 

7.1-2-2  คําส่ังแต่งตั้งผู้
ประสานงานวิจยั 

7.1-2-4  หนังสือ/เอกสารการ
แจ้งเวียนข่าว
ประชาสัมพันธก์าร
วิจัย/แหล่งทุนวจิัย 

7.1-2-5  ระเบียบการบริหาร
งานวิจัย มศว (หน้า
เว็บไซต์ฝ่ายวิจยั) 
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3 มีงานวิจัยหรืองานสร้าง 
สรรค์ที่นําใช้ประโยชน์ได้
จริงอย่างน้อย 1 โครงการ 
ต่อปีที่ประเมิน 

- ไม่มี -  

4 มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ห รื อ
ถ่ายทอดความรู้ และการ
นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ทั้ ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
หน่วยงาน 

- ไม่มี -  

5 มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ตรวจสอบประเมินผล ของ
การนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
โ ด ย ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพ ของความ
แตกต่างก่อนทําและหลัง
ทํา 

- ไม่มี -  

6 มีการนํ าผลประเมินมา
พัฒนา เ พ่ือต่ อยอดงาน 
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยงานมีการสร้าง
งานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง 

- ไม่มี -  
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องค์ประกอบที่ 8 อัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
 
 

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดําเนินการผลิตและบริการส่ือการเรียนการสอนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยสํานักส่ือฯ ได้ดําเนินการจัดทําคลังข้อมูลทางวิชาการและคลังข้อมูล

ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video on Demand) โดยส่ือที่เผยแพร่บนระบบ

วีดิทัศน์ตามประสงค์ ประกอบด้วย 1. คลังข้อมูลทางวิชาการ ได้ดําเนินการผลิตบทเรียนการสอนทางไกลบนเครือข่าย

และผลิตดีวีดีบทเรียนการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์จากทุกรายวิชาที่มีการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ (รายวิชาที่มีการเรียน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา) 2. คลังข้อมูลวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (SWU Videos) โดยผลิตส่ือและ

เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการแก่นิสิต และบุคลากร รวมถึงเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนระบบวีดิทัศน์ตาม

ประสงค์ต้องมีความสะดวกในการใช้งาน มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเมินจาก

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่ือฯ มีคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบที่ 8 เท่ากับ 5 คะแนน คือ มีการดําเนินงาน

อยู่ในระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่  8.2  : ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหนว่ยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2553 

เป้าหมาย  ผลการดําเนินงาน  การประเมินตนเองเทียบกับเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

5  ข้อ 5  ข้อ   บรรลุ    ไม่บรรลุ  5  คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ : 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

1 มีแนวปฏิบัติในการใช้
บริการระบบวีดิทัศน์
ตามประสงค์ 

สํานักส่ือฯ ได้จัดทําข้อตกลงการใช้งานระบบ
วีดิทัศน์ตามประสงค์อย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
จัดทําคําอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการใช้
บริการระบบ 

8.2-1-1   เว็บไซต์ระบบวีดทิัศน์     
ตามประสงค์ 
http://vod.swu.ac.th 

2 มีการดําเนินการตาม
แ น ว ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด 

สํานักส่ือฯ กําหนดให้มีระบบสมาชิก เพื่อ
กําหนดสิทธิผู้เข้าใช้งานระบบวีดิทัศน์ตาม
ประสงค์ในแต่ละระดับ ซึ่ งมีการกําหนด
เงื่อนไขในการสมัครเป็นสมาชิกให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

8.2-2-1   เว็บไซต์ระบบวีดทิัศน์ตาม
ประสงค์ 
http://vod.swu.ac.th 

3 มีการปรับปรุงข้อมูล 
ระบบวีดิทัศน์ตาม 
ประสงค์ให้เป็น 
ปัจจุบันอย่าง 
สม่ําเสมอ 

สํ านั ก ส่ื อฯ  มี ก ารปรั บปรุ งข้ อมู ล ระบบ  
วีดิทัศน์ตามประสงค์ให้ เป็นปัจจุบันอย่าง
สม่ําเสมอ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
1.  กําหนดให้ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลระบบวีดิทัศน์
ตามประสงค์  
2.  กําหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการใช้
งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักส่ือฯ เป็นประจํา
ทุกเดือน 

8.2-3-1    ข้อกาํหนดภาระงานของ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
บริหาร 

8.2-3-2    หนังสือรายงานสถิตกิารใช้
งานระบบวีดทิศัน์ตาม
ประสงค์ 

8.2-3-3    รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่ือฯ 
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4 มีการประเมินความ  
พึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการระบบ 

1.  สํานักส่ือฯ กําหนดให้มีการจัดทําแบบ
ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบวีดิทัศน์
ตามประสงค์ และรายงานผลการสํารวจความ  
พึงพอใจแก่ผู้บริหารทราบ นอกจากนี้ ยังมีการ
ประ เมิ นความคิ ด เห็น เกี่ ย วกับ เ ว็ บ ไซต์ 
http://vod.swu.ac.th  
 

8.2-4-1    รายงานสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ 

8.2-4-2    ระบบสํารวจความคิดเห็น
ออนไลน์ (e-Survey) 

8.2-4-3    เอกสารการประเมินความ
คิดเห็นเกีย่วกับเว็บไซต ์

 http://vod.swu.ac.th 

5 มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร
ประเมินไปปรับปรุง
ระบบการให้บริการ
วีดิทัศน์ตามประสงค์ 

1.  มีการรายงานผลการสํารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้งานระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ แล้ว
นําเสนอผู้บริหารสํานักส่ือฯ  
2 .  มีการมอบหมายใ ห้ ผู้ เกี่ ยวข้องนํ า ไป
ปรับปรุงระบบ โดยในปีการศึกษา 2553 ได้
ดําเนินการดังนี้ 

 มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบนําข้อมูล  
วีดิทัศน์ตามประสงค์ (การเรียนการสอน
รายวิชาที่สอนทางไกลฯ) ขึ้นเผยแพร่บนระบบ
หลังเสร็จส้ินการเรียนการสอนให้รวดเร็วขึ้น 
      มีดําเนินการปรับปรุงความละเอียดของ
ภาพวีดิทัศน์ตามประสงค์  
     มีการจัดทําวีดิทัศน์การเรียนการสอนที่
เผยแพร่บนระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์เป็น
รูปแบบ DVD แล้วส่งให้สํานักหอสมุด กลาง 
เพื่อให้นิสิตยืมไปทบทวนได้เองที่บ้าน 

8.2-5-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
สํานักส่ือฯ 

8.2-5-2  หนังสือมอบหมายให้
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
วีดิทัศน์ที่นําเข้าระบบ     
วีดิทัศนต์ามประสงค์ 

8.2-5-3  ประมวลภาพปก/กล่อง    
วีดิทัศน์ตามประสงค์ที่ส่งให้
สํานักหอสมุดกลาง 
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ส่วนสรุปส่วนสรุป  
 

รายงานประเมินตนเอง สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
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ตารางสรปุผลการดําเนินงานขององค์ประกอบและตัวบง่ชี ้

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 

ผลดําเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
เทียบเกณฑ์ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิด 
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

ค่า 
เป้าหมาย ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (บรรลุ = , 

ไม่บรรล=ุ X)  
เต็ม 5 คะแนน 

หมาย
เหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน P ข้อ 4     8  5.00   

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 3.50  

2.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 

P ข้อ 5     6  5.00   

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

O ร้อยละ 80 6,163 8,680 71.00  x 2.00   

องค์ประกอบท่ี 3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00  

3.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

P ข้อ 3     5  5.00   

องค์ประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ 4.75  

4.1 ภาวะผู้นําของคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงาน
และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

P ข้อ 3     7  5.00   

4.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่
สถาบันเรียนรู้ 

P ข้อ 3     5  5.00   

4.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร P ข้อ 4     7  5.00   

4.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

P ข้อ 3     5  5.00   

4.5 ระบบบริหารความเสี่ยง P ข้อ 6     6  5.00   

4.6 ระดับความสําเร็จในการ
ลดระยะเวลาและหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 

O ข้อ 6     8  5.00   

4.7 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

O ข้อ 6     7  5.00   

4.8 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการกิจกรรม 5 ส 

O ข้อ 3     5  3.00   
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ผลดําเนินการ บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
เทียบเกณฑ์ องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิด 
ตัว
บ่งชี้ 

หน่วย
นับ 

ค่า 
เป้าหมาย ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ (บรรลุ = , 

ไม่บรรล=ุ X)  
เต็ม 5 คะแนน 

หมาย
เหตุ 

องค์ประกอบท่ี 5 การเงินและงบประมาณ 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

P ข้อ 5     7  5.00   

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00  

6.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

P ข้อ 7     8  4.00   

6.2 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

O ค่าเฉลี่ย -  - - - - - ไม่
ประเมิน  

องค์ประกอบท่ี 7  วิจัยสถาบัน 2.00   

7.1 มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
สถาบัน 

P ข้อ 3     2 x 2.00   

องค์ประกอบท่ี 8  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 5.00  

8.1 กระบวนการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนโดยเน้น
ความย่ังยืน 

P -  -  - - - - - ไม่
ประเมิน  

8.2 ระบบการให้บริการ      
วีดิทัศน์ตามประสงค ์

P ข้อ 5     5  5.00   

ภาพรวมทั้งหมดของคะแนนเทียบเต็ม 5 คะแนน 4.44  

แปลผลการประเมิน 5 ระดับ การดําเนินงานระดับดี 
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รายงานสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน การสรา้งเสรมิความแข็งแกร่ง และแนวทางการแก้ไข 

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง และแนวทางการแก้ไข 

องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ 
แผนดําเนินการ 

จุดแข็ง 

  มีปรัชญา  ปณิธาน  กลยุทธ์และแผนปฏิบั ติการ
ประจําปีท่ีชัดเจน และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
และจุดเน้นของหน่วยงาน ท่ีสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา และการเปลี่ยน 
แปลงของกระแสโลก 

  มีกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน์ 
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีท่ี
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกกลุ่ม
ในหน่วยงาน และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดอ่อน 
- 
  

 การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง 

  ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดย
พิจารณาจากผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็นในปีท่ีผ่านมา
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปีต่อๆ ไป 

แนวทางการแก้ไข 
- 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 
ภารกิจหลัก 

จุดแข็ง 

  มีการติดตาม ประเมิน/ทบทวนกระบวนการบริหาร
จัดการ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงานและการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง  

  มีการดําเนินกิจกรรมหลากหลาย ท้ังส่วนท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอน และสามารถหารายได้ให้แก่       
สํานักสื่อฯ 

 

จุดอ่อน 

  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
ระดับดีข้ึนไป ยังมีความพึงพอใจเพียง
ร้อยละ 71 (จากจํานวนผู้รับบริการ 
124 คน) 

 การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง 
- 
 
 
 

แนวทางการแก้ไข 

  นําผลการประเมินความพึงพอใจไป
พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการ 

  เพ่ิมจํานวนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้
มีจํานวนเหมาะสมมากขึ้น โดยกําหนด
แผนการสํารวจความพึงพอใจและ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบสมํ่าเสมอ 
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องค์ประกอบคุณภาพ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง และแนวทางการแก้ไข 

องค์ประกอบท่ี 3 
การทํานุบํารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

   สามารถนําภารกิจหลักของสํานักสื่อฯ ประสานเข้า
กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการผลิตวีดิทัศน์
และภาพนิ่ง ชุด “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ” เกิดเป็นผลงานท่ีเป็นประโยชน์
ทางด้านวิชาการและประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

   บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

จุดอ่อน 
- 

 การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง 

  พัฒนาภารกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของสํานักสื่อฯ และมหาวิทยาลัย 
ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมเช่นเดียวกับกิจกรรมกฐิน
พระราชทาน 

 

แนวทางการแก้ไข 
- 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 4 
การบริหารและ 

การจัดการ 

จุดแข็ง 

   คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารสํานักสื่อฯ มีการ
ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมี
การประเมินผลผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  สํานักสื่อฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ชัดเจน มีลําดับข้ันตอน รวมถึงเน้นการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วยงานทุกระดับ  

จุดอ่อน 

  บุคลากรมีจํากัดและมีภาระงานมาก 
ต้องปฏิบัติงานหลายๆ งานไปพรอ้มๆ 
กัน ทําให้ไม่สามารถกําหนดวันเวลาใน
การฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู้ได้อย่างชัดเจนหรือให้
เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดได้ครบทุก
กิจกรรม 

 
 การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง 

- 
 
 
 
 

แนวทางการแก้ไข 

   สร้างระบบการพัฒนาความรู้ให้
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาํปี เพ่ือกระตุ้นให้
บุคลากรให้ความสําคัญ 
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องค์ประกอบคุณภาพ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง และแนวทางการแก้ไข 

องค์ประกอบท่ี 5 
การเงินและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง 

  มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการหารายได้ของสํานักสื่อฯ ท่ี
ชัดเจน เพ่ือรองรับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 

  มีการบริหารการเงินท่ีโปร่งใส มีแนวทาง ข้ันตอน และ
วิธีการปฏิบัติด้านการเงินและงบประมาณท่ีเป็นระบบ 
ผ่านการตรวจสอบเป็นลําดับข้ันจากผู้ปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย และผู้บริหาร 

  มีระบบกลไกในการจัดหาและจัดสรรเงินโดยมีการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิ เคราะห์รายได้ รวมถึง
รายงานต่อผู้บริหารอย่างสมํ่าเสมอ 

 

จุดอ่อน 

   นโยบายการให้บริการและการ
เรียกเก็บค่าบริการระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ยังไม่ชัดเจน 

 การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง 

  สํานักสื่อฯ ควรมีเลขานุการท่ีปฏิบัติงานตามกรอบ
ภาระงานเลขานุการท่ีชัดเจน เพ่ือดําเนินการกํากับ
ดูแล ติดตาม สอบทานเรื่องการเงินและงบประมาณ
อย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงกับงานอ่ืนๆ ได้ 

 

แนวทางการแก้ไข 
- 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 

   สํานักสื่อฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพ 
การศึกษามาปรับปรุงการดําเนินงาน 

  มีการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ 

 

จุดอ่อน 
- 

 การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง 

  จัดระบบการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้/        
ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ 
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพงานของสํานักสื่อฯ อย่างต่อเนื่อง 

  พัฒนางานวิจัยหรือแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเผยแพร่สู่หน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ลักษณะการทํางานท่ีคล้ายกัน 

แนวทางการแก้ไข 
- 
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องค์ประกอบคุณภาพ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง และแนวทางการแก้ไข 

องค์ประกอบท่ี 7 
วิจัยสถาบัน 

จุดแข็ง 

  สํานักสื่อฯ มีระบบการบริหารจัดการงบพัฒนา
หน่วยงานท่ีเป็นงบสนับสนุนการทําวิจัยแก่
บุคลากร มีการจัดสรรทุนวิจัยแก่บุคลากรได้  
2 โครงการท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของสํานักฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน 

   สํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานให้บริการและ
ผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน การให้บริการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และบุคลากรมีจํากดัจึงทํา
ให้บุคลากรมีภาระติดพันอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับสํานักสื่อฯ ไม่มีอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา ส่งผลให้งาน
การทําวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงาน/
ทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

 การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง 

  จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถทําการ
วิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

  พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรท่ียังไม่มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย ร่วมทีมวิจัยกับผู้ท่ีมีประสบการณ์การ
ทําวิจัย 

 

แนวทางการแก้ไข 
- 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 8 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย 

และของหน่วยงาน 

จุดแข็ง 

   สํานักสื่อฯ มีการบูรณาการตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับภารกิจหลัก คือ 
การให้บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ โดย
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 

จุดอ่อน 
- 
 
 
 
 

 การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง 

  พัฒนาการดําเนินการให้บริการในงานอ่ืนๆ    
ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ        
อัตลักษณ์ของสํานักสื่อฯ ให้ครบตาม      
วงจรคุณภาพ (PDCA) 

 

แนวทางการแก้ไข 
- 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
 

รายงานประเมินตนเอง สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
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 กําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 

 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

09.00 - 09.15 น. 
 

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินฯ และแนะนําข้อมูลของ
สํานักสื่อฯ โดยผู้อํานวยการสํานัก
สื่อฯ 

ห้องประชุม 14-404  
ช้ัน 4 อาคารเรียนรวม 

ผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ 
 

09.15 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม
เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ 

09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา 
SAR และศึกษาหลักฐานข้อมลู 

 คณะกรรมการประเมินฯ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา 
SAR และศึกษาหลักฐานข้อมลู 

 คณะกรรมการประเมินฯ 

15.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม
เพ่ือสรุปผลการประเมิน และ
เตรียมตัวเพ่ือนําเสนอผลการ
ประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ 

16.00 - 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินต่อสํานัก
สื่อฯ 

 คณะกรรมการประเมินฯ 
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รรายชื่อผู้กํากับดแูลตวับ่งชี้ และเก็บรวบรวมข้อมูลายชื่อผู้กํากับดแูลตวับ่งชี้ และเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

รายงานประเมินตนเอง สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 

 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการดําเนินการ 

1.1. กระบวนการพัฒนาแผน ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคน น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

2.1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้างาน 

2.2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ 

องค์ประกอบที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ 

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและการจัดการ 

4.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

1.  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
2.  เลขานุการสํานักส่ือฯ 

เลขานุการสํานักส่ือฯ 

4.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้ 1.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2.  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

น.ส.ศิริพัตร์ ตันเสถียร 

4.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร 1.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2.  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

น.ส.ศิริพัตร์ ตันเสถียร 

4.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ผช.ผอ. ฝ่ายบริหาร ผช.ผอ. ฝ่ายบริหาร 

4.5 ระบบบริหารความเส่ียง รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ 

4.6 ระดับความสําเร็จในการลดระยะเวลาและหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ 

ผช.ผอ. ฝ่ายบริหาร น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ 

4.7 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ 

4.8 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5 ส รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางอภิรดี  สุขีเกตุ 

องค์ประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ 

5.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร น.ส.สุกัญญา  
หงษาครประเสริฐ 

องค์ประกอบที่ 6  ระบบกลไกและการประกันคุณภาพ 

6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ 

6.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด -   ไม่ประเมิน  - 

องค์ประกอบที่ 7  วิจัยสถาบัน 

7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสถาบัน 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ 

องค์ประกอบที่ 8  อัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

8.1 กระบวนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นความยั่งยืน -   ไม่ประเมิน  - 

8.2 ระบบการให้บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ 1.  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2.  ผช. ผอ. ฝ่ายบริหาร 

ผช. ผอ. ฝ่ายบริหาร 
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ปประมวลภาพการระมวลภาพการประชาพิจารณ์รายงานประเมินตนเองประชาพิจารณ์รายงานประเมินตนเอง    
 

สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1     ผูบ้ริหารและบุคลากรสํานักสื่อฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 และ 
ประชาพิจารณ์รายงานประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554  

ณ ห้องประชุม (14-404) ช้ัน 4 อาคารเรียนรวม 
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รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  
 

สํานักสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา ประจําปีการศึกษา 2552 
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21 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา                
ของ สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปการศึกษา 2552                            
วันท่ี 25 มิถุนายน 2553  ตามรายองคประกอบและตัวบงช้ีของ สกอ. พบวา  พบวา ในภาพรวมของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา  มีผลการประเมินอยูในระดับ 2.64   ซ่ึงจัดอยูในเกณฑ ดีมาก โดยมีจํานวน 4 
องคประกอบ (1,  3, 5, และ 6) อยูในระดับดีมาก  มีจํานวน 2 องคประกอบ (2 และ4) อยูในระดับดี และ 1 
องคประกอบ (7) ท่ีควรปรับปรุง 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 7 องคประกอบ โดยสรุปเปนดังนี้  
 

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

ตัวชี้บงชี้ 

ผลการประเมิน 
≤ 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคณุภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี 
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก 

 

องคประกอบ
คุณภาพ 

I P O รวม ตัวชี้บง ชี้ 

หมายเหตุ 

 

องคประกอบท่ี 1   3 3 3.00 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 2   5 5 2.50 คุณภาพดี    

องคประกอบท่ี 3    3   3.00 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 4  3 15 11 2.64 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 5  5 6   2.75 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 6    3 3 3.00 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 7   1   1.00 ยังไมไดคุณภาพ    

เฉล่ียรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ 

2.67 2.77 2.44 2.64 
    

 

ผลการประเมิน คุณภาพ
ดีมาก 

คุณภาพ 
ดีมาก 

คุณภาพ
ดี 

คุณภาพ
ดีมาก 
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บทนํา 
ชื่อหนวยงาน สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
  Center for Educational Media and Technology 
 
ท่ีตั้ง 

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

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

 
ประวัติความเปนมา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองมีหนวยงานทางดาน 
เทคโนโลยีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในหมวดท่ี 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การ
สอนของมหาวิทยาลัยใหกาวหนาและทันสมัย ในระยะกอนเร่ิมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะ
ท่ี 8 มหาวิทยาลัยจึงไดเร่ิมเตรียมความพรอมท่ีจะจัดต้ังสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น อยางจริงจัง 
โดยแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาข้ึนชุดหนึ่ง มีรองอธิการบดี ฝายวิชาการเปน
ประธานกรรมการ ตอมาไดมีมติใหจัดทําโครงการจัดต้ังสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 
 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พื้นท่ีประมาณ 1,100 ตร.ม. และไดจัดสรร 
งบประมาณสําหรับการปรับปรุงสถานท่ีสวนสํานักงานโครงการ หองประชุม หองควบคุมการผลิตรายการ 
หองสตูดิโอ หองตัดตอ หองบริการส่ือโสตทัศน และหองผลิตส่ือภาพนิ่ง 
 ตอมาในป พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการเครือขายสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา (IT Campus) ในวงเงิน 129 ลานบาท จึงไดมอบหมายใหสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
รับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซ่ึงเปนการผสมผสานเทคโนโลยี 3 
เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซ่ึงจะทําใหการ
จัดการศึกษาในระบบน้ีไดผลดีไมนอยกวาการเรียนการสอนในช้ันเรียนตามปกติ อีกท้ังยังสอนนิสิตได
ปริมาณมากกวาเดิม ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย จึงไดดําเนินการแบงสวน
งานใหสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ต้ังแตวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 
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2543 สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูกบริหารงานภายใตระเบียบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวา
ดวยสวนงานในกํากับมหาวิทยาลัยต้ังแต พ.ศ. 2543 เปนตนมา และในป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒไดมีนโยบายใหสํานักส่ือฯ เปนหนวยงาน สนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตาม
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สรางฐานขอมูล เชิงวิชาการและเชิงประวัติศาสตร เปนสถานท่ีฝก
ปฏิบัติงานใหแกนิสิตคณะตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน เชน 
สํานักคอมพิวเตอร และสํานักหอสมุดกลาง เพื่อใหมีการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังเปนหนวยงานท่ีหารายไดในลักษณะการใหบริการวิชาการแกสังคมทําใหปจจุบันสํานัก
ส่ือฯ ตองมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับ
ภาระงานและพันธกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร 
 

ปรัชญา 
เทคโนโลยีนําการศึกษาสูความเจริญงอกงาม 
 
ปณิธาน 
มุงพัฒนาการผลิตและการใหบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนใหการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วิสัยทัศน    
มุงม่ัน สรางสรรค การผลิตและใหบริการดวยเทคโนโลยท่ีีทันสมัย เพื่อสนับสนุน

การศึกษาบนฐานงานวจิัยและพัฒนาใหมีคุณภาพระดับสากล 
 
พันธกิจ 
1. สรางองคความรูใหมทางเทคโนโลยีการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและคุณธรรม 
3. สรางความรวมมือดานเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน 
4. สรางสรรคงานผลิตและใหบริการส่ือท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล  
5. สรางแหลงทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
6. พัฒนาระบบการผลิตและบริการใหมีคุณภาพ  
7.  สรางสรรคองคกรบริการเชิงธุรกิจ  
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เปาประสงค 
1. ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีเจตคติท่ีดีตอการใหบริการ 
3. สรางเครือขายดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน 
4. ผลิตและใหบริการสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูในทุก

ศาสตรและสาขาวิชาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล 
5. สรางฐานขอมูลทางวิชาการและกิจกรรม เพื่อใชเปนแหลงศึกษาและอางอิงขอมูลทาง

ประวัติศาสตร 
6. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการองคกรท่ีมาตรฐานและมี

คุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
7. สรางสรรคงานผลิตและบริการ เพื่อหารายไดพัฒนาองคกร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
1. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 “พัฒนาสํานักส่ือฯ เปนหนวยงานผลิตส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา เพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย”   
2. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 “สรางองคความรูและนวตักรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา” 
3. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 “พัฒนาสํานักส่ือฯ เปนองคกรแหงการเรียนรู” 
4. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 “สรางเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีการศึกษา”  
5. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 “หารายไดเพื่อพัฒนาหนวยงาน”  
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ตามระบบและกลไก
ท่ีสํานักฯ กําหนดขึ้น ท้ังนี้โดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุก
องคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2. ใหสํานักฯ ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู
เกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว 

3. ใหสํานักฯ ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสํานักฯ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

 
การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงช้ี และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

• สํานักฯ 

• สัมภาษณ และจดบันทึก 

• ผูบริหารระดับสํานัก 

• บุคลากรและเจาหนาท่ีในสํานัก 

• ศึกษาจากเอกสาร 
 
รายชื่อคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการตรวจเอกสารในแตละองคประกอบ 
 
รองศาสตราจารยธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ   องคประกอบท่ี  1, 6 
รองศาสตราจารยจุฑามาศ  เทพชัยศรี   องคประกอบท่ี  2, 3, 7 
อาจารยกุศล   อิศดุลย     องคประกอบท่ี  4 (ตัวบงช้ีท่ี 4.1 – 4.6) 
อาจารยอรรณพ โพธิสุข     องคประกอบท่ี  4 (ตัวบงช้ีท่ี 4.7 – 4.12) 
นางสาวอัมพวัลย  วิศวธีรานนท    องคประกอบท่ี  5 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 

ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบัน 
 

ผลดําเนินงาน ป 2552 
คะแนนท่ีได 

 (เกณฑ 3 
คะแนน) องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

(7 องคประกอบ  30 ตัวบงชี้  
ประเมิน 29 ตัวบงชี้) 

หนวย
นับ 

มุม 
มอง
ระบบ 

ตัว
ต้ัง 

2552 

ตัว 
หาร 
2552 

ผลลัพธ 
2552 

เปา 
หมาย 
2552 

คะ
แน

น 

บร
รลุ
เป
าห
มา
ย หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  3.00     

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

ระดับ P 7   7 7 3    

1.2 รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ีของ
การปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ O 14 14 100.00 80 3    

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก             2.50    

2.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานและ
การใหบริการ 

ระดับ 
P 7 

  
7 5 3    

2.2 สัดสวนบุคลากรสาย
สนับสนุนตออาจารยประจํา 

สัดสว
น 

I   
  

0 -       

2.3 สัดสวนบุคลากรสาย
สนับสนุนตอนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา 

สัดสว
น 

I   
  

0.00 -       

2.4 มีระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

ระดับ P 6 
  

6 5 2    
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ผลดําเนินงาน ป 2552 
คะแนนท่ีได 

 (เกณฑ 3 
คะแนน) 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
(7 องคประกอบ  30 ตัวบงชี้ 

ประเมิน 29 ตัวบงชี้) 
 

หนวย
นับ 

มุม 
มอง
ระบบ ตัว

ต้ัง 
2552 

ตัว 
หาร 
2552 

ผลลัพธ 
2552 

เปา 
หมาย 
2552 

คะ
แน

น 

บร
รลุ
เป
าห
มา
ย หมายเหตุ 

2.5 รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ตอบุคลากร 

รอยละ O 10 23 43.48 50 3    

2.6 รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ รอยละ O 

39
2.4

0 

5 78.48 80 2    

องคประกอบท่ี 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        3.00    

3.1 มีระบบและกลไกการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ P 6  4 4 3   

องคประกอบท่ี 4 การบริหารและการจัดการ         2.64    

4.1 ระดับคุณภาพของ
กรรมการบริหาร 

ขอ P 6 
  

6 6 3    

4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

ระดับ P 4 
  

4 4 3    

4.3 มีการพัฒนาสถาบันสู
องคการเรียนรู  

ระดับ P 5 
  

5 4 3    

4.4 มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ P 6 

  

6 5 3    

4.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  

ระดับ I   เฉพาะสํานักคอมพิวเตอร 
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ผลดําเนินงาน ป 2552 
คะแนนท่ีได 

 (เกณฑ 3 
คะแนน) 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
(7 องคประกอบ  30 ตัวบงชี้ 

ประเมิน 29 ตัวบงชี้) 
 

หนวย
นับ 

มุม 
มอง
ระบบ 

ตัว
ต้ัง 

2552 

ตัว 
หาร 
2552 

ผลลัพธ 
2552 

เปา 
หมาย 
2552 

คะ
แน

น 

บร
รลุ
เป
าห
มา
ย หมายเหตุ 

4.6 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน 

ระดับ O 3  3 4 2   

4.7 มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหาร 

ระดับ P 5 
  

5 5 3    

4.8 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 

ระดับ O 8 

  

8 8 3    

4.9 รอยละของบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที่ไดรับ
พัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

รอยละ I 23 23 100.00 85 3    

4.10 ระดับความสําเร็จในการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ 

ระดับ O 7 
  

7.00 7 3    

4.11 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

ระดับ O 6 
  

6.00 7 2    

4.12 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดําเนินกิจกรรม 5 
ส 

ระดับ O 2 
  

2.00 5 1    
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ผลดําเนินงาน ป 2552 
คะแนนท่ีได 

 (เกณฑ 3 
คะแนน) 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 
(7 องคประกอบ  30 ตัวบงชี้ 

ประเมิน 29 ตัวบงชี้) 
 

หนวย
นับ 

มุม 
มอง
ระบบ 

ตัว
ต้ัง 

2552 

ตัว 
หาร 
2552 

ผลลัพธ 
2552 

เปา 
หมาย 
2552 

คะ
แน

น 

บร
รลุ

เป
าห
มา
ย 

หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 5 การเงินและงบประมาณ        2.75    

5.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ P 7  7 6 3   

5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน  

ระดับ P 5  5.00 5 3   

5.3 คาใชจายและมูลคาของ
หนวยงานในการใหบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
สังคมตอบุคลากรประจํา 

บาท I 

32
36

50
.86

 

23 
 14

07
1.7

7 
7500 3   

5.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
บุคลากรประจํา 
 
 

บาท I 

2,9
62

,54
1  

23  

12
8,8

06
.11

 

-     
รายงานผล
อยางเดียว 

5.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
ตองบดําเนินการ รอยละ I 

24
6,0

00
  

8,1
86

,90
0  

30.05 2.00 2    

5.6 งบประมาณสําหรับการพัฒนา
บุคลากรในประเทศและ
ตางประเทศตอจํานวน
บุคลากรประจํา 

บาท I 

30
3,9

09
.00

 

23 

13
,21

3.4
3 

 -     
รายงานผล
อยางเดียว 

5.7 รอยละของเงินเดือนบุคลากร
ทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด 
 
 

รอยละ I 

1,5
06

,24
0 

3,0
08

,26
1.5

1 

50.07 -     
รายงานผล
อยางเดียว 

5.8 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่
ใชในระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ 

รอยละ I 

16
0,0

00
 

5,7
26

,90
0 

2.79 -     
รายงานผล
อยางเดียว 
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ผลดําเนินงาน ป 2552 
คะแนนท่ีได 

 (เกณฑ 3 
คะแนน) องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

(7 องคประกอบ  30 ตัวบงชี้ 
ประเมิน 29 ตัวบงชี้) 

 

หนวย
นับ 

มุม 
มอง
ระบบ 

ตัว
ต้ัง 

2552 

ตัว 
หาร 
2552 

ผลลัพธ 
2552 

เปา 
หมาย 
2552 

คะ
แน

น 

บร
รลุ
เป
าห
มา
ย หมายเหตุ 

 องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      3.00    

6.1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  

ระดับ P 7  7 6 3   

6.2 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับ O 5  4 4 3   

 องคประกอบที่ 7 การวิจัยสถาบัน      1.00    

7.1 มีการพัฒนาระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค
เพ่ือพัฒนาสาบัน 

ขอ P 6  2 0 1   

เฉล่ียรวมทุกตัว           2.64     

ผลการประเมิน           คุณภาพดีมาก   
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สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย  

ตัวชี้บงชี้ 

ผลการประเมิน 
≤ 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคณุภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพดี 
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพดีมาก 

 

องคประกอบ
คุณภาพ 

I P O รวม ตัวชี้บง ชี้ 

หมายเหตุ 

 

องคประกอบท่ี 1   3 3 3.00 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 2   5 5 2.50 คุณภาพดี    

องคประกอบท่ี 3    3   3.00 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 4  3 15 11 2.64 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 5  5 6   2.75 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 6    3 3 3.00 คุณภาพดีมาก    

องคประกอบท่ี 7   1   1.00 ยังไมไดคุณภาพ    

เฉล่ียรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
องคประกอบ 

2.67 2.77 2.44 2.64 
    

 

ผลการประเมิน คุณภาพ
ดีมาก 

คุณภาพ 
ดีมาก 

คุณภาพ
ดี 

คุณภาพ
ดีมาก 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปการศึกษา 2552  วันท่ี 25 
มิถุนายน 2553 ตามรายองคประกอบและตัวบงช้ีของ สกอ. พบวา ในภาพรวมของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา   มีผลการประเมินอยูในระดับ 2.64   ซ่ึงจัดอยูในเกณฑ ดีมาก โดยมีจํานวน 4 องคประกอบ (1,  3, 
5, และ 6) อยูในระดับดีมาก  มีจํานวน 2 องคประกอบ (2 และ4) อยูในระดับดี และ 1 องคประกอบ (7) ท่ี
ควรปรับปรุง 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีขอเสนอแนะในภาพรวม  เพื่อการพัฒนา ตามรายองคประกอบ 
ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะเรงดวนในภาพรวม 

1. ควรติดตามผลสรุปการวิจัย เพื่อตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน 
2. ควรจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาองคความรูเร่ืองการวิจยัแกบุคลากร 

 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

จุดแข็ง 

มีการกําหนดกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินการและแผนปฏิบัติการชัดเจน  และ
สามารถดําเนินการไดตามแผนครบทุกภารกิจ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา  

- 
 

ขอเสนอแนะ  
 - 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
จุดแข็ง 

1. สํานักฯ มีความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจหลักไดเปนอยางดี และสอดคลองกับ  
พันธกิจของสํานักฯ 

2. มีกิจกรรมโครงการหลากหลาย ท้ังสวนท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และสามารถหารายได
ใหแกสํานักฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 การเช่ือมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคม กับภารกิจอ่ืนๆ ของหนวยงานยัง
ไมชัดเจน 
 

ขอเสนอแนะ 
 หลังจากการจัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการแกสังคมแลว ควรนําผลการประเมินโครงการ ไป
เช่ือมโยงกับภารกิจอ่ืนของสํานักฯ ตามท่ีปรากฏในแผนยุทธศาสตร หรือนําเขาท่ีประชุมกรรมการบริหาร
สํานักฯ เพื่อรวมกันพิจารณาถึงการนําไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ 
 
 
องคประกอบท่ี 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
จุดแข็ง 

สามารถนําภารกิจหลักของสํานักฯ ประสานเขากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการผลิตวีดิทัศน
และภาพนิ่ง ชุด  “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เกิดเปนผลงานท่ีเปนประโยชนทางดาน
วิชาการและประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะ 
 ในแผนยุทธศาสตรของสํานักฯ ท่ีกําลังจะประชุมพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม ควรระบุวา “สํานักฯ
เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนในดานการเผยแพรขอมูลเชิงวิชาการในระบบวีดิทัศนตาม
ประสงค (VIDEO on demand)” 
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องคประกอบท่ี 4  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง  

1. ระดับคุณภาพของการบริหาร มีการตรวจสอบการดําเนินงานและมีการประเมินผลผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน 

2. ระบบกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล มีแผนดําเนินการบุคลากรสํานักฯ ไดชัดเจน 
3. สํานักฯ มีการวางแผน การดําเนินงานและการจัดการความรูประสบความสําเร็จ 
4. สํานักฯ มีกระบวนการในการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ชัดเจน มีลําดับข้ันตอน 
5. บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารและจัดการมาก  

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมบางอยาง ควรมีความชัดเจนและตอเนื่อง 
2. ควรนําผลการประเมินไปปรับใชในกระบวนงานปกติ 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรใหท่ีปรึกษาจากภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและชัดเจน 
2. กิจกรรมการบริหารจัดการท่ีมีผลตอคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสํานักฯ ควรได

มีการนําเสนอเปนวาระในการประชุมหรือท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ อยางตอเนื่อง
และชัดเจน 

 

องคประกอบท่ี 5 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

1. มีแผนยุทธศาสตรดานการหารายไดของสํานักฯ ท่ีชัดเจน เพื่อรองรับการออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการรายงานทางการเงินตอท่ีประชุมของหนวยงานอยางเปนลักษณอักษร 
2. ควรแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสํานักฯ อยางเปนลายลักษณ

อักษร 
 

ขอเสนอแนะ   
- 
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องคประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

สํานักฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา  
- 

ขอเสนอแนะ   
 - 
 
องคประกอบท่ี 7 การวิจัยสถาบัน 
จุดแข็ง 
 สํานักฯ สามารถบริหารจัดการงบพัฒนาหนวยงานที่เปนงบสนับสนุนการทําวิจัยแกบุคลากรได
เกือบท้ังหมดท่ีไดรับการจัดสรร  สามารถใหทุนวิจัยแกบุคลากรได 3 โครงการที่สอดคลองกับพันธกิจของ
สํานักฯ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

เนื่องจากสํานักฯ มีงบประมาณสวนของการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยอยูแลว จึงควรจัดการอบรม
ใหความรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถทําการวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ   

1. ควรมีโครงการวิจัยท่ีทํารวมกันเปนทีม เพื่อสงเสริมใหผูท่ีไมมีประสบการณดานการวิจัยไดมี
สวนรวมในการทําวิจัยดวย 

2. ควรมีระบบการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยท่ีทําการวิจัยไดทันกําหนดเวลาและสามารถ
ตีพิมพเผยแพรได 
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พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

สํานักฯ มีพัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ มีการปรับปรุงในสวน
ท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ในชุดกอนๆ เสนอแนะ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานท่ีชัดเจน  
มีการดําเนินงานตามแผนและมีกิจกรรมตางๆ มาก  สามารถจัดหารายไดใหสํานักฯ อยางพอเพียง จาก
พัฒนาการในหลายๆ ดาน เปนผลใหคะแนนการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 

 

 
 

ขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
1. ควรแนบแบบ AS3 ของคณะกรรมการประเมินในปการศกึษา 2551 ไวทายเลม 
2. ควรแสดงขอมูลการปรับปรุงการดําเนนิงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อแสดงวามี

การเปล่ียนแปลงดานใด อยางไร 
3. ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะผูจัดทํา SAR ในแตละองคประกอบ ความรับผิดชอบ ผูใหขอมูล

และการทําประชาพิจารณ  หากมิไดทําการแบงสวนความรับผิดชอบ ควรแนบช่ือผูท่ีจัดทํา 
SAR ไวในภาคผนวก 
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ภาคผนวก
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ตารางท่ี ส.1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้  ประเภทสถาบัน เนนวิจัย 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1        
ตัวบงช้ีที่ 1.1 7 7 3 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 80 100.00 3.00 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 1     3.00 

องคประกอบท่ี 2      

ตัวบงช้ีที่ 2.1 5 7 3 

ตัวบงช้ีที่ 2.2  -- 0   

ตัวบงช้ีที่ 2.3  -- 0   

ตัวบงช้ีที่ 2.4 5 6 2 

ตัวบงช้ีที่ 2.5 50 43.48 3 

ตัวบงช้ีที่ 2.6 80 78.48 2 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 2     2.50 

องคประกอบท่ี 3      

ตัวบงช้ีที่ 3.1 4 4 3 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 3     3.00 

องคประกอบท่ี 4       

ตัวบงช้ีที่ 4.1 6 6 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 4 4 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 4 5 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.4 5 6 3 
ตัวบงช้ีที่ 4.5 0 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.6 4 3 2 

ตัวบงช้ีที่ 4.7 5 5 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.8 8 8 3 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ 4.9 85 100.00 3.00 

ตัวบงช้ีที่ 4.10 7 7.00 3.00 

ตัวบงช้ีที่ 4.11 7 6.00 2.00 

ตัวบงช้ีที่ 4.12 5 2.00 1.00 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 4     2.42 

องคประกอบท่ี 5       

ตัวบงช้ีที่ 5.1 6 7.00 3.00 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 5 5.00 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.3 7500.00 14,071.77 3.00 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 - 128,806.11  

ตัวบงช้ีที่ 5.5 2 30.05 2 

ตัวบงช้ีที่ 5.6 - 13,213.43  

ตัวบงช้ีที่ 5.7 - 50.07  

ตัวบงช้ีที่ 5.8 - 2.79  

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 5     2.75 

องคประกอบท่ี 6       

ตัวบงช้ีที่ 6.1 6 7 3 

ตัวบงช้ีที่ 6.2 4 4 3 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 6     3.00 

องคประกอบท่ี 7       

ตัวบงช้ีที่ 7.1 0 2 1 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 7     1.00 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ 

    2.64 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปการศึกษา 2552 
วันศุกรท่ี 25  มิถุนายน 2553 

 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผูรับผดิชอบ 

09.00 - 09.15 น. 
 

กลาวตอนรับคณะกรรมการ
ประเมินฯ และแนะนําขอมูลของ
สํานักส่ือฯ โดยผูอํานวยการ
สํานักส่ือฯ 

หองประชุม 103/2  
ช้ัน 1 

สํานักส่ือฯ 
อาคารเรียนรวม 

สํานักส่ือฯ 
 

09.15 - 09.30 น. 
 

คณะกรรมการประเมิน ประชุม
เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการประเมิน 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

09.30 - 12.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา 
SAR และศึกษาหลักฐานขอมูล 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา 
SAR และศึกษาหลักฐานขอมูล 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

15.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม
เพื่อสรุปผลการประเมิน และ
เตรียมตัวเพื่อนําเสนอผลการ
ประเมิน 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

16.00 - 16.30 น. นําเสนอผลการประเมินตอ 
สํานักส่ือฯ 

 คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

l 
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