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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2556 – 2559) 
 

  

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานงานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพระดับสากล 
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1. พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยี

การศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรยีนรู ้และสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2.  สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีการศึกษา 

3.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เชิงธุรกิจ 

4.  พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นแหล่ง

ทรัพยากรการเรียนรู้ 

5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

1.1 ผลิตสื่อ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ในทุกศาสตร์และสาขา 
วิชาให้มีคุณภาพ 

 

1.2 ผลิตสื่อ ส่งเสริม สนับสนุน
การเ รียนการสอนให้แก่
สังคมและชุมชน 

 

1.3 ผลิตสื่อ และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยให้ดําเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.1 พั ฒน า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม
สามารถในการทําวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 

2.2 นําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
ได้จากผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาการผลิตและให้บริการ 
ตลอดจนการบริหารจัดการ
แล ะก า ร ส ร้ า ง วัฒนธ ร รม
องค์กร  

3.1 ปรับยุทธวิธีการให้บริการ

เป็นการให้บริการเชิงรุกใน

การพัฒนาองค์กร

3.2  พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4.1 เป็นสถานที่สอน ฝึกปฏิบัติงาน 

และฝึกอบรมให้นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา และบุคลากร 

4.2 สร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

ทางวิชาการ และแหล่งข้อมูล

กิจกรรม/ประวัติศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายในที่มีลักษณะ

ภาระงานใกล้เคียงกัน 

5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน ์

3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ 
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แผนผงัแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตรส์ํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว  
 

แผนยุทธศาสตร์สาํนักสื่อฯ แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว เป้าประสงค์/ตัวชีว้ัด/โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ได้รับมอบหมาย 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) 

1.  พัฒนาสํานักสือ่ฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อ 
และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสรมิ
สังคมแหง่การเรยีนรู้ และสนบัสนุน
กิจกรรมตา่งๆ ตามยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย 

 1.  สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา       
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ : 1.1 มีกระบวนการเรยีนการสอนที่ได้คุณภาพ
ตัวชี้วัด : KA02  ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
                      เป็นส่วนหนึ่งของการสอน 
โครงการ (SAP 2) : โครงการผลติสือ่และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อส่งเสรมิ 
                        การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2.  สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

 2.  พัฒนางานวิจยัและนวัตกรรม          
สู่การแกป้ัญหาสังคม ชี้นําสังคม        
และความเป็นสากล 

 

3.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ  3.  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการ
บริการวิชาการที่มคีุณภาพ เพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

4.  พัฒนาสํานักสือ่ฯ เป็นแหล่งทรัพยากร     
การเรียนรู ้

 4.  สบืสานและสร้างองค์ความรู้       
ในการทํานุบาํรุงวฒันธรรม      
และศิลปะ 

ตัวชี้วัด : KA28 มกีารพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรมและศิลปะ 
โครงการ : RAP7 โครงการสร้างเครอืข่ายเพื่อการมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมอื
    ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา 

 5.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ       
โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

เป้าประสงค์ : 5.3 มีระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด : KA34 ผูม้ีส่วนได้สว่นเสียรบัรู้ข้อมลูข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ 
โครงการ : SAP42 โครงการผู้บรหิารพบผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
 

เป้าประสงค์ : 5.5 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด : KA42  รอ้ยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 
โครงการ : RAP25  โครงการพัฒนาผู้บริหาร 

   
   

แสดงถงึ ความสอดคล้องเชื่อมโยงตามที่สาํนักสื่อฯ ไดร้ับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยโดยตรง
แสดงถงึ ความสอดคล้องเชื่อมโยงตามที่สาํนักสื่อฯ ดาํเนินการสนับสนนุแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย
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