แบบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556) ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
--------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
จํานวนตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่บรรลุ

ชื่อตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม

ดําเนินการ

13

12

1

1. กิจกรรมปรับปรุงระบบปฏิบัติการตัดต่อวีดิทัศน์แบบ High Definition
(ไม่มีงบ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

6

3

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท์ ่ี 3 การสร้า้ งวัฒ
ั นธรรมองค์ก์ รเชิงิ ธุรกิจิ

3

3

0

3

3

0

-

6

6

0

14

13

1

1. กิิจกรรมการให้
ใ ค้ วามรู้ด้านการคลังั และพัสั ดุแก่ผ่ ู้บริหิ ารและผู้ปฏิบิ ัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้

5

4

1

15

13

2

1. กิจกรรมประเมินความคิดเห็นการฝึกงานและฝึกอบรมของสํานักสื่อฯ
2. กิจกรรม KM : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบเอกสารของสํานักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา

2

2

0

8

3

5

1. ลงนามความร่วมมือผลิตบัณฑิตของภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
2. โครงการความร่วมมือ Cyber Education
3. โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม)
4. กิจกรรมสัมพันธ์ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์
5 การลงนามความร่ว่ มมือื กับั หน่ว่ ยงานเครืือข่า่ ยภายนอก ((สมาคมอีเี ลิิร์
5.
นนิ่ง)

22

18

4

53

44

9

รวม
วิเคราะห์

คิดเป็นร้อยละความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผน เท่ากับ

81.82

(ร้อยละ)

เป็นร้อยละความสําเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เท่ากับ

83.02

(ร้อยละ)

1. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการสื่อการ
เรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)
2. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)
3. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการสื่อการ
เรียนรู้แก่สังคมและชุมชน อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)

ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ไม่ได้
ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ
ดําเนินการ

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากร มีความพึงพอใจใน
การฝึกงาน/อบรมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)

**** การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ควรมีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยู่ที่ร้อยละ 80

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
1.1 เพื่อผลิตสื่อ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ในทุกศาสตร์
ใ ม้ ีคุณภาพ
และสาขาวิชิ าให้

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

1. ปริมาณสื่อการเรียนรู้

ไม่น้อยกว่า

101 ชิ้นงาน



35 ชิ้นงาน

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. แผนงานผลิตสื่อและให้บริการเพื่อพัฒนาการเรียน

ผู้รับผิดชอบหลัก

การสอนให้กับคณะ สถาบัน สํานัก และวิทยาลัย
1.1 กิจิ กรรมผลิิตสือ่ื วีดี ิทัศน์์

(เป้าหมาย 5 เรื่อง หมายถึง วีดิทัศน์โพธิวิชาลัย แผ่น DVD บันทึกการเรียนการสอนทางไกล)

(51 เรื่อง)

ไ ้ผลิิตวีดี ิทัศน์์ จํํานวนทััง้ สินิ้ 51 เรือื่ ง ประกอบด้ว้ ย
1) สําํ นักั สือ่ื ฯ ได้
1.1) บทเรียนวีดิทัศน์ตามประสงค์จากทุกรายวิชาที่มีการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ และส่งไปยัง
สํานักหอสมุดกลาง เพื่อเผยแพร่/ให้บริการแก่นิสิต จํานวน 1 รายวิชา คือ วิชา BIOLOGY II
ภาคเรียนที่ 2/2555 จํานวน 13 เรื่อง

1. ผช.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ
โ ัศนูปกรณ์์
2. ผช.ผอ.ฝ่า่ ยบริิการโสตทั
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
1. นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลฯ
2. นายชณรรษ หาญอาษา

1.2) บทเรียนวีดิทัศน์ตามประสงค์จากรายวิชาที่มีการสอนระบบวงจรปิดที่ มศว องครักษ์

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการฯ

เพื่อเผยแพร่ให้แก่นิสิต จํานวน 2 รายวิชา (38 เรื่อง) ประกอบด้วย
- วิชา GENERAL CHEMISTRY ภาคเรียนที่ 1 และ 2/2556 จํานวน 25 เรื่อง
- วิชา GENERAL ORGANIC CHEMISTRY ภาคเรียนที่ 1 และ 2/2556 จํานวน 13 เรื่อง
1 2 กจกรรมผลตสอสงพมพ
1.2
กิจกรรมผลิตสือสิ่งพิมพ์ หนงสอ
หนังสือ แผนพบ
แผ่นพับ
สนับสนุนการเรียนการสอน


(2 เรื่อง)

1) สานกสอฯ
สํานักสื่อฯ ไดผลตสอสอพมพ
ได้ผลิตสื่อสื่อพิมพ์ จานวน
จํานวน 2 เรอง
เรื่อง ประกอบดวย
ประกอบด้วย
1.1) หนังสือ จํานวน 1 เรื่อง (หนังสือวิชาเคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 ของ ผศ.ดร.น้ําฝน

ผูผ้รายงานผลการดํ
ายงานผลการดาเนนงาน
าเนินงาน
นายสุเมธ กลิ่นหอม

คูเจริญไพศาล คณะวิทยาศาสตร์)
1.2) เอกสารประกอบการสอน จํานวน 1 เรื่อง (วิชาเคมีสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 ของ ผศ.ดร.น้ําฝน หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
คูเจริญไพศาล คณะวิทยาศาสตร์)
1.3 กิจกรรมผลิตสื่อออนไลน์/สื่อมัลติมีเดีย
(สอดคล้องเชื่อมโยงโครงการ รหัส SAP2 ตาม


(80 เรื่อง)

แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว)

(หมายถึง การนําไฟล์การสอนทางไกลฯ อัพขึ้นเว็บ VOD Ondemand เป้าหมายประมาณ 10 เรื่อง/ปี)
1) สํานักสื่อฯ ได้ผลิตสื่อออนไลน์/สื่อมัลติมีเดีย จํานวน 80 เรื่อง ประกอบด้วย
1.1) วิชา BIOLOGY I จํานวน 15 เรื่อง
1.2) วิชา BIOLOGY II จํานวน 13 เรื่อง
1.3) วิชา GENERAL CHEMISTRY จํานวน 25 เรื่อง
1 4) วชา
1.4)
วิชา GENERAL PHYSICS จานวน
จํานวน 14 เรอง
เรื่อง

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
1. นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลฯ
2. นายชณรรษ หาญอาษา
ผูผ้ช่ววยผู
ยผ้อานวยการฝายบรการโสตฯ
ํานวยการฝ่ายบริการโสตฯ

1.5) วิชา BASIC ORGANIC CHEMISTRY จํานวน 13 เรื่อง
1.4 กิจกรรมการผลิตสื่อประเภทเสียง



1) สํานักสื่อฯ ได้ผลิตสื่อสื่อเสียง จํานวน 19 เรื่อง/ชิ้นงาน อาทิเช่น

(19 ชิ้นงาน)

1.1) สื่อเสียงคําศัพท์ภาษาอาเซียน จํานวน 6 เรื่อง/ชิ้นงาน

นายสัญญา จงจิตร

1.2) สื่อเสียงทูลเกล้าฯถวายปริยญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

จํานวน 1 เรื่อง/ชิ้นงาน
1.3) สื่อเสียงคําศัพท์ภาษาอาหรับ จํานวน 8 เรื่อง/ชิ้นงาน
1.4) สื่อเสียงโครงการ IC Thai-English for tablet จํานวน 1 เรื่อง/ชิ้นงาน
1.5) สื่อเสียงการอ่านบทร้อยกลองทํานองเสนาะ ภาควิชาภาษาไทย จํานวน 1 เรื่อง/ชิ้นงาน
ฯลฯ

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม
1.5 กิจกรรมการบันทึกเทปโทรทัศน์เคลื่อนที่

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

(24 ครั้ง)

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1) สํานักสื่อฯ ได้ทําการบันทึกเทปโทรทัศน์เคลื่อนที่ จํานวน 24 ครั้ง อาทิเช่น

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

1.1) โครงการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 นายสุเมธ กลิ่นหอม
ณ จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

1.2) โครงการสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม และ
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก
1.3) การประชุมวิชาการประจําปีสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 24 - 26 เมษายน 2556
ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ฯลฯ
2. แผนงานผลิตสื่อตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
(ตามที่ได้รับมอบหมายจากแผน 15 ปี มศว)
2.1 โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใ
ในการสอน
เพอสงเสรมการเรยนรู
ื่ ่ ิ
ี ด้ วยตนเอง
้


(1 โครงการ)
โ
)

(1) โครงการสร้างฐานข้อมูลโครงการพัฒนา
พื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัด

1) สํานักสื่อฯ ได้ทําความร่วมมือระหว่างสํานักสื่อฯ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ดําเนินโครงการสร้าง

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

ฐานขอมู
้ ลโครงการพฒนาพนทราบเชงเขาตามพระราชดารฯ
โ
ั
ื้ ี่
ิ
ํ ิ โดยดาเนนการ
โ ํ ิ
ดงน
ั ้ี
นายสุรเชษฐ์ มฤทธ
ี ิ์
1.1) ลงนามความร่วมมือระหว่างสํานักสื่อฯ กับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพื่อความร่วมมือดําเนินการใน ผู้ช่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
โครงการ ดังนี้
(1) จัดเตรียมภาพนิ่งเพื่อเป็นต้นฉบับสําหรับการจัดพิมพ์หนังสือฐานข้อมูลโครงการพื้นที่

สระแก้ว สู่เส้นทางสร้างแรงบันดาลใจ
ระยะที่ 1

ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ

(สอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการ รหัส SAP2

(2) จัดเตรียมภาพนิ่งเพื่อเป็นต้นฉบับสําหรับการจัดพิมพ์หนังสือเส้นทางสร้างแรงบันดาลใจ

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว)

โครงการพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ
(3) จัดเตรียมภาพนิ่งเพื่อเป็นต้นฉบับสําหรับจัดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชน
และบุคคลทั่วไปเข้าไปท่องเที่ยวโครงการพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ
(4) ลงพื้นที่บันทึกวีดิทัศน์และบันทึกภาพนิ่ง เพื่อจัดทําวีดิทัศน์และซีดีต้นฉบับการพัฒนา
แหล่งน้ําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพอสงไปยงโรงเรยนในจงหวดสระแกว
แหลงนาโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร
เพื่อส่งไปยังโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว
1.2) จัดทําเว็บไซต์ฐานข้อมูลแหล่งน้ําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระแก้ว
(http://www.suraches.com) เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

2. ผลการประเมิน
คุณภาพการผลิตและ
การให้บริการสื่อการ
เรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี
ขึ้นไป

ระดับดีขึ้นไป

ระดับดี

ร้อยละ 80

ร้อยละ 77.43



1. การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักสื่อฯ


(ร้อยละ 77.43)

1) สํานักสื่อฯ ได้สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักสื่อฯ จํานวนทั้งสิ้น 187 ราย
โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักสื่อฯ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 77.43

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

1.2 เพื่อผลิตและบริการสื่อ

1. ปริมาณการผลิตและ

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ไม่น้อยกว่า

30 ชิ้นงาน



ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม
1. กิจกรรมผลิตและบริการสื่อสนับสนุนเรียน

10 ชิ้นงาน

การสอนให้แก่สังคมและชุมชน (บริการภายนอก)

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ


ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1) สํานักสื่อฯ มีการดําเนินการกิจกรรมผลิตและให้บริการสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สังคม

ส่งเสริม สนับสนุนการ

บริการสื่อสนับสนุน

เรียนการสอนให้แก่สังคม

การเรียนการสอนให้

(1) บริการโสตทัศนูปกรณ์กิจกรรมบริการแก่สังคมและชุมชน จํานวน 15 ครั้ง

และชุมชน

แก่สังคมและชุมชน

(2) ผลิตสื่อบริการการเรียนการสอนแก่สังคมและชุมชน (โครงการสร้างฐานข้อมูลโครงการพัฒนา

(30 ชิ้นงาน/ครั้ง)

และชุมชน จํานวน 30 ชิ้นงาน/ครั้ง อาทิเช่น

(บริการแก่คนภายนอก)

ผู้รับผิดชอบหลัก/รายงานผล
1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการโสตฯ

พื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแก้ว สู่เส้นทางสร้างแรงบันดาลใจ ระยะที่ 1)
2. ผลการประเมิน
คุณภาพการผลิตและ

ระดับดีขึ้นไป

ระดับดี

ร้อยละ 80

ร้อยละ 77.43

การให้บริการสื่อการ

(ไม่มีการประเมินแยก

เรียนรู้แก่สังคมและ

เฉพาะด้านในปี 2556)



จํานวน 15 ชิ้นงาน (วีดิทัศน์ 1 เรื่อง, ป้ายอ่างเก็บน้ํา 12 อ่าง, หนังสือ, เว็บไซต์)

ชุมชน อยู่ในเกณฑ์ดี
ขึ้นไป
1.3 เพื่อผลิตสื่อและให้

1. ปริมาณการผลิตและ

บริกิ ารโสตทั
โ ัศนูปกรณ์์

บริกิ ารสืือ่ สนับั สนุน

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ไม่น้อยกว่า

286 ชิ้นงาน



1. แผนงานผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และให้บริการ

30 ชินิ้ งาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

โ ัศนูปกรณ์์สนัับสนุนกิจิ กรรมต่า่ งๆ ตาม
โสตทั

1. ผช.ผอ.ฝ่ฝ่ายปฏิ
ป บิ ัติการ และ

กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. ผช.ผอ.ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์

ตามแผนยุทธศาสตร์ของ

ยุทธศาสตร์ของ

(1)

มหาวิทยาลัยให้ดําเนิน

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สื่อประเภทเสียง
และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สนับสนุน

ไปได้อย่างมี


(286 ชิ้นงาน/ครั้ง)

กิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1) สํานักสื่อฯ ผลิตวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สื่อประเภทเสียงและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 286 ชิ้นงาน/ครั้ง ประกอบด้วย
1.1) ผลิตวีดิทัศน์ จํานวน 70 ชิ้นงาน

ประสิทธิภาพ

1.2) บันทึกภาพนิ่ง จํานวน 70 ชิ้นงาน
1.3) ผลิตสื่อเสียง จํานวน 19 ชิ้นงาน
1.4) บริการโสตทัศนูปกรณ์ จํานวน 127 ครั้ง
(บริการสื่อ จํานวน 80 ครั้ง และโรงละครฯ จํานวน 47 ครั้ง)
2. ผลการประเมิน
คุคณภาพการผลิ
ณภาพการผลตและ
ตและ
การให้บริการโสต
ทัศนูปกรณ์อยู่ใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป

ระดับดีขึ้นไป

ระดับดี

ร้อยละ 80
รอยละ

ร้อยละ 77.43
รอยละ
77 43



2. แผนงานจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการผลิตและ
กิจกรรมการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์

หัวหน้าฝายผลิตสื่อการเรียนรู้
2. นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลฯ
3. นายชณรรษ หาญอาษา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการโสตฯ
ผู้รับผิดชอบหลัก

ให้บริการ
ใหบรการ
(1)

1. นายสุเมธ กลิ่นหอม

ผูผ้บริรหารและหวหนาฝายทุ
หารและหัวหน้าฝ่ายทกฝ่
กฝาย
าย


ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการและผลิต (20 รายการ)

1) สํานักสื่อฯ ได้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการและผลิต

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

จํานวน 20 รายการ ประกอบด้วย

น.ส.สุกัญญา หงษาครประเสริฐ

1.1)

เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง

เลขานุการสํานักสื่อฯ

1.2)

ชุดกล้องถ่ายวีดิทัศน์ความคมชัดสูง จํานวน 1 ชุด

1.3)

ชุดบันทึกไฟล์และงานระบบสําหรับวีดิทัศน์ความคมชัดสูง จํานวน 1 ชุด

1.4)

กล้องภาพนิ่ง ระบบ Full Frame DSLR จํานวน 1 ตัว

1.5)

เครื่องฉายมัลติมีเดียกําลังสูง จํานวน 4 เครื่อง

1.6)

เครื่องฉายมัลติมีเดียความคมชัดสูงพร้อมจอรับภาพแบบจอกว้าง จํานวน 1 ชุด

1.7)

ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับห้องเรียนรวม จํานวน 1 ชุด

1.8))

ชดไมโครโฟนไร้
ุ
สายคณภาพสง
ุณ
ู จํานวน 3 ชดุ

1.9)

เครื่องป้องกันสัญญาณเสียงย้อนกลับ จํานวน 1 เครื่อง

1.10)

ชุดรับ-ส่งสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์พร้อมเสียง จํานวน 1 ชุด

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1.11)

ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

1.12)

เครื่องผสมเสียงดิจิทัลคุณภาพสูง จํานวน 1 ชุด

1.13)

ชุดโปรแกรมระบบงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด

1.14)

เครื่องสลับสัญญาณภาพ Switcher จํานวน 1 เครื่อง

1.15)

ชุดบริหารจัดการเว็บไซต์สํานักสื่อฯ จํานวน 1 ชุด

1.16)

เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สําหรับห้องเรียนรวม จํานวน 4 เครื่อง

1.17)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับตัดต่อวีดิทัศน์ จํานวน 1 เครื่อง

1.18)

เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

1.19)

เลนส์กล้องถ่ายภาพ จํานวน 1 ตัว

1.20)

ชุดไมโครโฟนคุณภาพสูง จํานวน 4 ชุด

3. แผนงานปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมต่อการผลิต
และใหบรการ
ใ ้ ิ
3.1 กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
-

- ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่มีงบประมาณสําหรับปรับปรุงห้องตัดต่อ


กิจกรรมปรับปรุงระบบปฏิบัติการ

แบบ High Definition

ตัดต่อวีดิทัศน์แบบ High Definition

กิจกรรมปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์
ภายในห้องเรียนทางไกลปฏิสัมพันธ์

นายสุเมธ กลิ่นหอม
หัวหน้าฝายผลิตสื่อการเรียนรู้

3.2 การปรับปรุงสถานที่ของฝ่ายการสอนทางไกลฯ
-

ผู้รับผิดชอบหลัก/รายงานผล

ผู้รับผิดชอบหลัก/รายงานผล

(2 รายการ)

ผ่านเครือข่าย

1) สํานักสื่อฯ ได้ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย โดยได้มีการ นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ จํานวน 2 รายการ ประกอบด้วย

หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลฯ

1.1) ชุดเครื่องขยายเสียงสําหรับห้องเรียนรวม มศว องครักษ์ (ห้องเรียน ศร202)
1.2) เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สาํ หรับห้องเรียนรวม ประสานมิตร (ห้องเรียน 14-204
14-304 14-405
14-304,
14-405, 14-505)

4. แผนงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
4.1 โครงการผลิตสื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
และศิลปะ


(1 โครงการ)

1) สํานักสื่อฯ ได้จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมการผลิตสื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะ

ผู้รับผิดชอบหลัก/รายงานผล

และวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งได้ผลิตสื่อสําหรับส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรม 1. ผช.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ และ

(สอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการ รหัส RAP7

ประเพณีไทย จํานวน 2 ประเภท ประกอบด้วย

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว)

1.1) สื่อวีดิทัศน์ ชุด “ย้อนรอยกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจําปี พ.ศ. 2555
1.2) สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (e-Book) เรื่อง ศิลปกรรมชิ้นสําคัญของวัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก

2. หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

เป้าประสงค์
2.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

1. จํานวนโครงการวิจัย

1 โครงการ

1 โครงการ



และนวัตกรรมทาง

ที่บุคลากรเสนอขอรับ

เทคโนโลยีการศึกษา

ทุนสนับสนุน

ต่อปี

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

1. กิจกรรมสนับสนุนทุนสําหรับจัดทําโครงการวิจัยที่มุ่ง



ปรับปรุงและพัฒนาสํานักสื่อฯ ในด้านต่างๆ ให้มี

(1 ทุน)

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. สํานักสื่อฯ มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการทําวิจัย ร้อยละ 5 ของงบประมาณเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท และมีผู้ได้รับทุนอุดหนุน

ผู้รับผิดชอบหลัก/รายงานผล
นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

การวิจัย 1 โครงการ คือ คือ นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ เพื่อดําเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คุณภาพและประสิทธิภาพแก่บุคลากร

สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สัญญารับทุน 483/2556)
2. มีงานวิจัยหรืองาน

1 โครงการ

สร้างสรรค์หรือ

ต่อปี

1 โครงการ



1. กิจกรรมการให้ความรู้หรือการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน


(4 ครั้ง)

นวัตกรรมทาง

1. สํานักสื่อฯ สนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย จํานวน 4 ครั้ง คือ
1.1 น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นโยบายและทิศทางงานวิจัยที่
เผยแพร่สู่สังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์" เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2556

เทคโนโลยีการศึกษา

ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1.2 น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556
ณ โรงแรมภูริมาศบีชแอนด์สปา จังหวัดระยอง
1.3 นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของสํานักสื่อฯ จํานวน 6 ราย เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
ณ ห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสํานักสื่อฯ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
1.4 น.ส.สายรุ้ง ลิวัลย์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินรายได้คณะ สถาบัน สํานัก
ศูนย์ วิทยาลัย (เงินวิจัย) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคาร 9
2.2 นําองค์ความรู้และ

1. จํานวนผลงานวิจัยหรือ 1 ผลงานต่อปี 1 ผลงาน



1. แผนงานการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากผล

นวัตกรรมที่ได้จากผลการ

งานสร้างสรรค์หรือ

การวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการผลิตและให้บริการ

วิจัยมาใช้ในการพัฒนา

นวัตกรรมที่นําไปใช้

ตลอดจนการบริหารจัดการและการสร้างวัฒนธรรม

การผลิตและให้บริการ

ประโยชน์

1.1 กิจกรรมส่งเสริมให้มีการนําผลงานวิจัย

ตลอดจนการบริหารจัด

ไปใช้ประโยชน์

1. สํานักสื่อฯ มีผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้
1.1. ผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เรื่อง ความคาดหวัง และการรับรู้ของคณาจารย์ที่มีต่อบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและ


เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

(1 ผลงาน)

ซึ่งนําผลจากการวิจัยไปประกอบเป็นข้อมูลการกําหนดกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี

การและการสร้าง

(พ.ศ. 2556 - 2559) และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

วัฒนธรรมองค์กร

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําปี 2556

ผู้รับผิดชอบหลัก/รายงานผล
นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

3.1 เพื่อปรับยุทธวิธีการให้

1. บุคลากรของ

บริการเป็นการให้บริการ

มหาวิทยาลัยมีความ

ใ
ั นาองค์ก์ ร
เชิงิ รุกในการพั
ฒ

ใใ ใ ้
พึงึ พอใจในการให้

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ระดับดี

ระดับดี



ร้อยละ 80

ร้อยละ 83.11

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการผลิตและการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(1)

กิจิ กรรมจัดั ทําํ วีดี ิทัศน์แ์ นะนําํ สําํ นักั สือ่ื ฯ

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร


ไ จ้ ัดทําํ วีดี ิทัศน์แ์ นะนําํ สําํ นักั สือ่ื ฯ จําํ นวน 1 ชุด
1. สําํ นักั สือ่ื ฯ ได้

ผู้รายงานผลการดําํ เนินิ การ

บริการของสํานักสื่อฯ

นายสุเมธ กลิ่นหอม

อยู่ในระดับดี

หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้

2. นิสิตมีความพึงพอใจ

ร้อยละ 65

ในการให้บริการของ

ระดับดี



ร้อยละ 81.57

สํานักสื่อฯ

2. กิจกรรมอบรม สัมมนา การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ



1. สํานักสื่อฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา การให้ความรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพ รวมถึงด้าน

ผู้รายงานผลการดําเนินการ

วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษา

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษาแก่บุคลากร ดังนี้

นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร

แก่บุคลากร

1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักสื่อฯ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อยู่ในระดับดี

เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2556 จํานวนผู้เข้าร่วม 20 คน
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักสื่อฯ กิจกรรมส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน หัวข้อ เทคนิควิธี
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศน์คุณภาพสูง (High Definition) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
จํานวนผ้เข้ขารวม
จานวนผู
าร่วม 12 คน


3. กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการคลังและพัสดุ

- ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากในรอบปี พ.ศ. 2556 มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ผู้รายงานผลการดําเนินการ

แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

นักวิชาการพัสดุและนักวิชาการเงินและบัญชี ทําให้บุคลากรต้องมีการเรียนรู้งานใหม่ในหน้าที่และแก้ไข น.ส.สุกัญญา หงษาครประเสริฐ
งานเก่าที่คั่งค้างประกอบกับในรอบปี พ.ศ. 2556 มีภาระงานจํานวนมาก เช่นการจัดซื้อครุภัณฑ์,การ เลขานุการสํานักสื่อฯ
ติดตามค่าบริการ จึงทําให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

4. โครงการศึกษาดูงานสําหรับผู้บริหารและบุคลากร
(1)

3 2 เพอพฒนาระบบการ
3.2
เพื่อพัฒนาระบบการ

1 มสารสนเทศ
1.
มีสารสนเทศ

1 ระบบตอป
ระบบต่อปี

5 ระบบ



กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ

ผู้รายงานผลการดําเนินการ


1. สํานักสื่อฯ จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลากรและ นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร

(สอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการ รหัส RAP25

ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อดิจิทัลและการจัดการสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว)

ณ Korean Broadcasting System (KBS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จํานวนผู้เข้าร่วม 16 คน

1 กจกรรมนาเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการบรหาร
1.
กิจกรรมนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

บริหารจัดการให้มี

มาใช้ระบบบริหาร

จัดการองค์กร

ประสิทธิภาพ

จัดการ

(1)

ระบบสื่อสารสังคมออนไลน์
(Mail, Facebook) และ e-meeting


(3 ระบบ)

1.

สํานักสื่อฯ ได้จัดกิจกรรมประหยัดพลังงานและทรัพยากรกระดาษ มีการกําหนดมาตรการให้ลดการใช้ ผู้รายงานผลการดําเนินการ
พลังงานไฟฟ้าและกระดาษ โดยการนําระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ (Mail, Facebook) และระบบการ นายเมธี คชาไพร
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) มาใช้ในการการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
ในการติดต่อสื่อสาร

2. จัดหาระบบบริหารจัดการในการอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
(1)

จัดหาโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการงาน
สํานักงานผูู้อํานวยการ


(1 ระบบ)

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักสื่อฯ ได้จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 79,929
, บาท

ผู้รายงานผลการดําเนินการ
น.ส.สุุกญญ
ัญญา หงษาครประเสริฐ
เลขานุการสํานักสื่อฯ

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม
(2)

จัดหาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ


ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1.

สํานักสื่อฯ ได้จัดซื้อชุดบริหารจัดการเว็บไซต์สํานักสื่อฯ จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 494,875 บาท

(1 ระบบ)

ผู้รายงานผลการดําเนินการ
นายเมธี คชาไพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

2. ผลประเมินคุณภาพ

ผลประเมิน

ผลการประเมิน

การศึกษาภายใน

ไม่ต่ํากว่า

4.83 คะแนน

อยู่ในระดับดี



1. จัดทําแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน



1. สํานักสื่อฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

(42 แผนผัง)

สํานักสื่อฯ เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2556 ณ สํานักสื่อฯ และเลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ พาร์ค

นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร

จ.กาญจนบุรี และได้จัดทําแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งงานใหม่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3.51 คะแนน

ผู้รายงานผลการดําเนินการ

โดยได้จัดทําแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน จํานวน 4 งาน รวมทั้งสิ้น 42 แผนผัง ดังนี้

2 กจกรรมการจดทาขอกาหนดภาระงานและ
2.
ิ
ั ํ ้ ํ
Competency ของทุกตําแหน่งที่เหมาะสม


(2 ครั้ง)

1)

สํานักงานผู้อํานวยการ จํานวน 22 แผนผัง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2)

ฝ่ายการสอนทางไกลฯ จํานวน 5 แผนผัง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3)

ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ จํานวน 8 แผนผัง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย จํานวน 7 แผนผัง/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1 สานกสอฯ
1.
ํ ั ื่ ไดดาเนนการจดทาขอกาหนดภาระงาน
ไ้ํ ิ
ั ํ ้ ํ
และ Competency
C
t
ของทุกตาแหนง
ํ
่ ดงน
ั ้ี

ผูร้ ายงานผลการดาเนนการ
ํ ิ

1.1 ได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์และจัดทํารายละเอียดการปฏิบัติงาน (JD) ของทุกตําแหน่งให้สอดคล้อง นางอภิรดี สุขีเกตุ

และสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งงานใหม่ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจําปี 2556

การแบ่งส่วนงาน

จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 - 5 เมษายน 2556

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

1.2 ได้แจ้งเวียนข้อกําหนดภาระงานให้บุคลากรทุกรายพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
ภาระงานที่ปฏิบัติจริง และนําไปจัดทําข้อตกลงเพื่อใช้ในการประเมินแบบ KPI และคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรม (Competency) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในการประเมินรอบต่อไป
(สิงหาคม 2556 - มกราคม 2557)
3. โครงการกิจกรรม 5ส
(สอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการ รหัส RAP 7


(1 โครงการ)

ตามแผนยทธศาสตร์
ตามแผนยุ
ทธศาสตร 15 ปปี มศว)

1. สํานักสื่อฯ มีการดําเนินการโครงการกิจกรรม 5ส ดังนี้

ผู้รายงานผลการดําเนินการ

1.1 กิจกรรม Big cleaning Day จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2556 รวม 2 วัน

นางอภิรดี สุขีเกตุ

1 2 กจกรรมตรวจตดตามการปฏบตตามกจกรรม
1.2
กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามกิจกรรม 5ส จํจานวน
านวน 1 ครง
ครั้ง เมื
เมอวนท
่อวันที่ 18 เมษายน 2556

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํชานาญการ
เจาหนาทบรหารงานทวไป
านาญการ

โดยในภาพรวมมีผลการประเมินการปฏิบัติตามกิจกรรม 5ส อยู่ในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 86.93
3.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 1. ร้อยละการใช้จ่ายงบ
การบริหารการเงิน

ประมาณเป็นไป

งบประมาณ และการหา

ตามแผนการใช้

รายได้

จ่ายเงิน

ร้อยละ
60

ร้อยละ 100



1. กิจกรรมการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ


( 5 ครั้ง)

1. สํานักสื่อฯ ได้ดําเนินกิจกรรมวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบหลัก
จํานวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

1.1 การจัดทํารายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณรายงานผู้บริหารเป็นรายไตรมาส

ผู้รายงานผลการดําเนินการ

จํานวน 4 ครั้ง (ไตรมาสที่ 1 - 4)
1.2 จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝาย เพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่าย หรือเร่งรัดการ
ใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน รวมถึงเพื่อพิจารณาการจัดทําประมาณการรายรับประจําปีของ
สํานักสื่อฯ จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้
((1)) ประชมประชมการจั
ุ
ุ
ดทําประมาณการรายรั
ณ
บของสํานักสื่อฯ ประจําปีงบประมาณ
ณ
พ.ศ. 2557 วันที่ 18 เม.ย. 56 ณ ห้องประชุม 14-404 ชั้น 4 ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน

น.ส.อรัญญา เข็มทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

2. กิจกรรมการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบหลัก

การใช้งบประมาณ
(1)

กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็น็
ไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

(15 ครั้ง)

1. สํานักสื่อฯ ได้ดําเนินการกิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็น็ ไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ผู้รายงานผลการดําเนินการ

โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเบิกจ่ายทุกครั้ง น.ส.อรัญญา เข็มทอง
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ และการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ดังนี้ นักวิชาการเงินและบัญชี
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ จํานวน 11 ครั้ง ประกอบด้วย
1) ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 11 ตุลาคม 2555
2) ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
3) ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 14 ธันวาคม 2555
4) ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 17 มกราคม 2556
5) ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
6) ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 22 มีนาคม 2556
7) ครงท
ั้ ี่ 4/2556 วนท
ั ี่ 23 เมษายน 2556
8) ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
9) ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556
10) ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556
11) ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 24 กันยายน 2556
1.2 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ จํานวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย
1) ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
2) ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
3) ครั้งที่ 4 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
4) ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2556

2 จานวนครงของ
2.
จํานวนครั้งของ
บุคลากรด้านการเงิน
ที่ได้รับการพัฒนา

ปีละ 2 ครง
ปละ
ครั้ง
ต่อปี

4 ครง
ครั้ง



3 กจกรรมพฒนาบุ
3.
กิจกรรมพัฒนาบคลากรด้
คลากรดานการเงนในดานท
านการเงินในด้านที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการเงินเข้าร่วมอบรม
สัมมนา ประชุมในด้านที่เกี่ยวข้อง


(4 ครั้ง)

1. สํานักสื่อฯ ได้ส่งเสริมให้นักวิชาการเงินและบัญชีเข้าร่วมอบรมและประชุมในด้านที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
1.1 น.ส.สุกัญญา หงษาครประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ผู้รายงานผลการดําเนินการ

เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

น.ส.อรัญญา เข็มทอง

ณ ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

นักวิชาการเงินและบัญชี

1.2 น.ส.อรัญญา เข็มทอง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการอบรมการใช้งานชุดโปรแกรม
ระบบงานสํานักงาน ในหัวข้อ การบันทึกบัญชีและการรายงานทางการเงิน เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2556 โดยวิทยากรจากบริษัทคอมดีเวลอปเม้นท์ จํากัด
1.3 นส.อรัญญ
ญญา เข็มทอง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมุ คณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1.4 นส.อรัญญา เข็มทอง นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสภา 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
3.2 จัดหาเอกสาร/ทรัพยากรเรียนรู้ที่ส่งเสิรมความรู้
ในด้านที่เกี่ยวข้อง



1. สํานักสื่อฯ ได้จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบงานสํานักงานและคู่มือการใช้งานระบบ จํานวน 1 ชุด

(2 ชุด)

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การบันทึกบัญชีและการรายงานทางการเงินสะดวกมากยิ่งขึ้น

น.ส.อรัญญา เข็มทอง

2. สํานักสื่อฯ ได้จัดหาเอกสารความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการต่างประเทศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อใช้เป็นคู่มือ/เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด (หนังสือกรมบัญชีกลาง (ด่วนที่สุด)
ที่ กค 0409.7/ว 25 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2556)

ผู้รายงานผลการดําเนินการ

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

4.1 เพื่อเป็นสถานที่สอน

1. นักเรียน นิสิต

ฝึกปฏิบัติงาน และฝึก

และนักศึกษา

อบรมให้นักเรียน นิสิต

ที่เข้ารับ

และนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติงาน และ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ผ่านตามเกณฑ์

ผ่านตามเกณฑ์



ที่สํานักสื่อฯ

ที่สํานักสื่อฯ

กําหนด

กําหนด

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. แผนงานการฝึกปฏิบัติงานและการจัดฝึกอบรม
1.1 กิจกรรมความร่วมมือด้านการฝึกงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก


1. สํานักสื่อฯ ได้ดําเนินการกิจกรรมด้านการฝึกงาน ดังนี้

ระหว่างสํานักสื่อฯ กับหน่วยงานอื่นๆ ภายใน

1.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) จํานวน 3 คน ฝึกงานด้าน

มหาวิทยาลัย

1. ผช.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ
2. ผช.ผอ.ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์

คอมพิวเตอร์กราฟิก ในเดือนมีนาคม 2556 โดยได้มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของ

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

ฝึกอบรมผ่าน ตาม

นักเรียนตามเกณฑ์ที่สํานักสื่อฯ กําหนดไว้ ดังนี้

นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์

เกณฑ์ที่กําหนด

(1) ฝึกงานตามระยะเวลาที่กําหนด รวม 120 ชั่วโมง ผ่านตามระยะเวลา จํานวน 3 คน

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

(เกณฑ์การประเมิน

(2) ทดสอบการใช้อุปกรณ์และพฤติกรรม ผ่านการทดสอบ จํานวน 3 คน

เป็นไปตามข้อกําหนด
ของแต่ละหลักสูตร)
2. นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และบุคลากร

ระดับดีขึ้นไป

0

ร้อยละ 80

(ไม่ได้ดําเนินการ)





1. กิจกรรมประเมินความคิดเห็นการฝึกงานและ
ฝึกอบรมของสํานักสื่อฯ

- ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักสื่อฯ ยังไม่ได้มีการจัดระบบการ

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

ฝึกงาน/ฝึกอบรมและหลักสูตร/หลักเกณฑ์การดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งได้มีการประเมิน นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

มีความพึงพอใจในการ

เฉพาะผลการฝึกปฏิบัติงานเท่านั้น ยังไม่ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกงาน/บุคลากร

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝึกงาน/อบรมอยู่ใน
ระดับดี

3. บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

2 ครั้งต่อปี

73 ครั้ง
(จากบุคลากร 20 ราย)



1. แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับ

ผู้รับผิดชอบหลัก

การเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานทุกระดับ
(1) กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย
และหัวหน้างานทุกระดับเป็นผู้ให้ความรู้

นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร

(16 ครั้ง)

1. สํานักสื่อฯ มีการดําเนินการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานทุกระดับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จํานวนทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยบรรยายให้ความรู้ จํานวน 4 ครั้ง และเป็นกรรมการวิชาการหรือวิชาชีพ
และผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 12 ครั้ง

คําปรึกษา คําแนะนํา ข้อเสนอแนะแก่นิสิต
นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาชีพหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) กิจกรรมการส่งเสริม/สนับสนุนทุนอุดหนุน



การทําผลงานทางวิชาการหรือวิจัย

(1 ทุน)

2. สํานักสื่อฯ สนับสนุนทุนอุดหนุนการทําผลงานวิจัยแก่ผู้บริหาร จํานวน 1 ทุน คือ นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อดําเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ

นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นฐานข้อมูลวีดิทัศน์ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เงินทุนอุดหนุน จํานวน 120,000 บาท (สัญญารับทุน 483/2556)

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักสื่อและ

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

เทคโนโลยีการศึกษา
(1) การเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ความ
ชํานาญและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- หัวข้อ “พี่สอนน้อง”



1) สํานักสื่อฯ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" จํานวน 1 ครั้ง โดยสอนงานให้แก่บุคลากรใหม่

(1 ครั้ง)

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

ที่ปฏิบัติงานสารบรรณ (นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล) ในด้านงานสารบรรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 ราย (นางอภิรดี สุขีเกตุ และนางสาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อรัญญา เข็มทอง)
- หัวข้อ การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงาน
(ก่อน ระหว่าง และหลัง)



1) สํานักสื่อฯ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม "การถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงาน" จํานวน 1 ครั้ง โดยถ่ายทอด ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

(1 ครั้ง)

ความรู้การปฏิบัติงานแก่บุคลากรใหม่ (นายวิชัยยุทธ ทองมาก) ในด้านงานบริการโสตทัศนศึกษา

นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร

งานการสอนทางไกลฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จํานวน 2 ราย (นายเด่นชัย ทองรัสมี และนายพนิตย์ ทองดี)
- หัวข้อ การส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน
(เชิญบุคคลภายนอก/บริษัท/หน่วยงาน/



- สํานักสื่อฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน โดยการเชิญบุคคลภายนอก/บริษัท/หน่วยงาน/ ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

(9 ครั้ง)

องค์กรที่เกี่ยวข้องมาสาธิต บรรยาย หรือให้ความรู้ จํานวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง

องค์กรที่เกี่ยวข้องมาสาธิต บรรยาย หรือ

นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ให้ความรู้)
(2) กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
- ประเด็นความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี
ในการให้บริการระบบภาพและเสียง



- สํานักสื่อฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการระบบภาพและเสียง ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

(1 กิจกรรม)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2556

นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการออกให้บริการ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ดีของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรณีศึกษา พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ
- ประเด็นความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดระบบเอกสารของสํานักงาน
ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ



- ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
และรอการบรรจุบุคคลทดแทน จึงไม่สามารถดําเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ 2556

นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม
(3) กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
(การส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

(43 ครั้ง)

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

- สํานักสื่อฯ ดําเนินการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร จํานวน 43 ครั้ง ดังนี้

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

(1) ฝึกอบรม จํานวน 13 ครั้ง

นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร

ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานตามแผน

(2) ประชุม/สัมมนา จํานวน 18 ครั้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

(3) ศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง

การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ

(4) การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ/เทคโนโลยีใหม่ จํานวน 11 ครั้ง

รวมถึงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการศึกษา
แก่บุคลากร)
(4) การส่งเสริม/สนับสนุนทุนอุดหนุนการ



ทําผลงานทางวิชาการหรือวิจัย

(1 ทุน)

- สํานักสื่อฯ สนับสนุนทุนอุดหนุนการทําผลงานวิจัยแก่บุคลากร จํานวน 1 ทุน คือ นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เงินทุนอุดหนุน จํานวน 120,000 บาท (สัญญารับทุน 483/2556) นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

(สําหรับบุคลากร)
1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําปี
(สอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการ รหัส SAP42

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

(1 ครั้ง)

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว)
4.2 เพื่อสร้างแหล่งทรัพยากร 1. มีฐานข้อมูลทาง
การเรียนรู้ทางวิชาการ

ประวัติศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100



ร้อยละ 80

และแหล่งข้อมูลกิจกรรม/

ของทุกกิจกรรม

ประวัติศาสตร์ของ

ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ที่ทําประจําทุกปี

- สํานักสื่อฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําปี จํานวน 1 ครั้ง คือ โครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักสื่อฯ เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2556 นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
ณ สํานักสื่อฯ และเลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ พาร์ค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนผู้เข้าร่วม 20 คน

1. แผนงานสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
1.1 กิจกรรมการสร้างคลังข้อมูลความรู้ทางวิชาการ

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบหลัก


(80 เรื่อง)

1. สํานักสื่อฯ มีการสร้างคลังข้อมูลความรู้ทางวิชาการ โดยได้มีการนําวีดิทัศน์บทเรียนจากทุกรายวิชาที่มี 1. หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลฯ
การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ ตลอดจนความรู้ทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปจัดเก็บและเผยแพร่ผ่าน 2. นายเมธี คชาไพร
ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ รวมจํานวนทั้งสิ้น 80 เรื่อง (วีดิทัศน์ 164 ตอน)
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
นายเมธี คชาไพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

2. มีนิสิต อาจารย์
หรือบุคคลทั่วไป

ปีละไม่น้อยกว่า
5,000 ครั้ง

40,900 ครั้ง



1.2 กิจกรรมการสร้างคลังข้อมูลความรู้ทาง



2. สํานักสื่อฯ มีการสร้างคลังข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการนําวีดิทัศน์

ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

( 17 เรื่อง)

กิจกรรมประจําปีของมหาวิทยาลัย หรือวีดิทัศน์พิธิการสําคัญๆ ของมหาวิทยาลัย ไปจัดเก็บและ
เผยแพร่ผ่านระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ จํานวน 17 เรื่อง/กิจกรรม (วีดิทัศน์ 20 ตอน)

1.3 กิจกรรมการให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง
วิชาการและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์

เข้ามาสืบค้นข้อมูลทาง

ของมหาวิทยาลัยแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน

วิชาการในฐานข้อมูล

คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ของสํานักสื่อฯ


(40,900 ครั้ง)

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
นายเมธี คชาไพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

1. สํานักสื่อฯ มีการให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
ผ่านระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ โดยมีสถิติการเข้าสืบค้นข้อมูลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง
นายเมธี คชาไพร
30 กันยายน 2556 จํานวนทั้งสิ้น 40,900 ครั้ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา

เป้าประสงค์

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

5.1 สร้างเครือข่ายความ

1. มีโครงการความ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

3 โครงการ 5 โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บรรลุ


ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. แผนงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่าย

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายในที่มีลักษณะ

ภายในที่มีลักษณะ

เครือข่ายภายใน

ภาระงานใกล้เคียงกัน

ภาระงานใกล้เคียงกัน

(1) ลงนามความร่วมมือผลิตบัณฑิตของ

ผู้รับผิดชอบหลัก

1.1 การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ


- มีการเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ แล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบรับและลงนาม

อ.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

คณะศึกษาศาสตร์

ความร่วมมือของภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

2. กิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมสัมพันธ์
2.1 โครงการ IT วิชาการ



1. สํานักสื่อฯ ได้ร่วมกับสํานักคอมพิวเตอร์ สํานักหอสมุดกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ในการจัด
โครงการงาน “มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 5” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และวันที่ 27 มิถุนายน
2556 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยสํานักสื่อฯ
ได้ไปดําเนินการงานด้านโสตทัศนศึกษา ดังนี้

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
1. นายสุเมธ กลิ่นหอม
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้
2. นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกลฯ

1.1 บันทึกวีดิทัศน์
1.2 บันทึกภาพนิ่ง
1.3 บริการโสตทัศนูปกรณ์
1.4 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด


2.2 โครงการความร่วมมือ Cyber Education

- ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.)

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย



2.3 โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตฯ
(ฝ่ายมัธยม)
2.4 กิจกรรมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน



- ไม่ได้ดําเนินการจัดโครงการ โดยได้มีการสํารวจความต้องการในการผลิตสื่อของคณาจารย์โรงเรียน

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

สาธิตฯ ทุกแห่ง แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้สําหรับ

นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์

ดําเนินการจึงไม่สามารถดําเนินการได้

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

1. สํานักสื่อฯ ได้ดําเนินกิจกรรมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในที่มีลักษณะ

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในที่มีลักษณะ

(3 กิจกรรม

ภาระงานใกล้เคียงกัน จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้

นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์

ภาระงานใกล้เคียงกัน

1 โครงการ)

1.1 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ห้อง 14-404 สําหรับการเรียนการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

สอนในรายวิชา ET240 โดยมีนายสุเชษฐ์ มีฤทธิ์ บรรยายในรายวิชาดังกล่าว
1.2 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีที 5
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เข้าฝึกงาน/ภาคปฏิบัติที่ฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ จํานวน 3 คน
1.3 ชมรมส่งเสริมงานอดิเรก ภาคเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการสตูดิโอในกิจกรรมการถ่ายภาพดาวเดือนมหาวิทยาลัย
2. โครงการสร้างฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดําริ จังหวัดสระแก้ว
โดยมีการลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพื่อร่วมผลิตสื่อและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2.5 กิจกรรมสัมพันธ์ เช่น วันปีใหม่
วันสงกรานต์



- ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณที่จะใช้ในการดําเนินการ และภาระงาน
ประจําที่ต้องดําเนินการ จึงไม่สามารถดําเนินการได้

ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

แบบฟอร์ม : รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา

เป้าประสงค์
5.2 สร้างเครือข่ายความ

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

1. มีกิจกรรมหรือ

1 ครั้งต่อปี

8 ครั้ง



ร่วมมือกับหน่วยงาน

โครงการร่วมกับ

ภายนอก เพื่อใช้

หน่วยงานภายนอก

ไม่บรรลุ

แผนงาน/โครงากร/กิจกรรม

ดําเนินการ ไม่ได้ดําเนินการ


1. การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายภายนอก (สมาคมอีเลิร์นนิ่ง)

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รายงานผล
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

- ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
และกําหนดวันลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก/รายงานผล
อาจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

ประโยชน์
2. กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม



ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี

(8 ครั้ง)

การศึกษาของหน่วยงานเครือข่ายภายนอก

1. สํานักสื่อฯ ได้ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ผู้รายงานผลการดําเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาของหน่วยงานเครือข่ายภายนอก จํานวน 8 ครั้ง ดังนี้

นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร

1.1 สัมมนางานนําเสนอผลิตภัณฑ์ P2 & Friend Exhibition 2012 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 55

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ณ โรงแรม Centara Grand (Central World) จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 7 คน
1.2 สัมมนา เรื่อง "XDCAM Seminar" เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 56 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 2 คน
1.3 สัมมนางานแสดงระบบ "Content Workflow Solution for Modern Library and Education
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 56 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 3 คน
1.4 สัมมนา "B.E.C. Solution Seminar and Exhibition 2013" เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 56
ณ Phothalai Convention & Event Center กรุงเทพฯ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 1 คน
1.5 สัมมนานําเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทแสดงผล "Panasonic Professional Display Open House
2013" เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 56 ณ Crystal Design Center กรุงเทพฯ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 3 คน

1.6 สัมมนา เรื่อง NAB 2013 Review" เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 56 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 4 คน
1.7 สัมมนา Sony Solutions Day 2013 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 56 ณ โรงแรมโซฟิเทล ลาดพร้าว
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 6 คน
1.8 สัมมนา THAIBEX เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 56 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 7 คน

