รายงานผลการประเมินตนเองต่อการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

สารบัญ
หน้าที่
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ข้อมูลคณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผลการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) สรุปสถิติการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ผลการบริหารแผนปฏิบัติการของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) ผลการบริหารคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักสื่อฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผลการประเมินตนเองต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
ภาคผนวก
(๑) ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
(๒) ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
(๓) แบบประเมินตนเองต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ

๑
๑-๔
๕
๖
๗
๘ - ๑๐
๑๒
๑๓
๑๔

สารบัญตาราง
หน้าที่
๕

ตารางที่ ๑

แสดงจํานวน และร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ

ตารางที่ ๒

แสดงจํานวนและร้อยละของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักสื่อฯ

๖

ตารางที่ ๓

แสดงค่าคะแนน และระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสํานักสื่อฯ

๗

ตารางที่ ๔

แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ

๙

รายงานผลการประเมินตนเองต่อการปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยมีสถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการฯ เฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๐๐ และมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งสม่ํ า เสมอ โดยสํ า นั ก สื่ อ ฯ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
(Action Plan) คิดเป็นร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๘.๒๓ และคิดเป็นร้อยละ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๙๖.๔๒ ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (๔.๗๒ คะแนน)
ทั้ งนี้ คณะกรรมการประจํ าสํ านั กสื่ อฯ ได้ ประเมิ นตนเองต่ อการปฏิ บั ติ ตามบทบาทหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า ในภาพรวมคณะกรรมการประจํา
สํานักสื่อฯ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๒)
โดยข้อ ๓ "จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสํานักสื่อฯ" มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับ
ดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ ๗ "ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อํานวยการ
หรือคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ" อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๓.๓๐) อนึ่ง คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง คือ สํานักสื่อฯ ควรพิจารณากําหนดแนวทางหรือนโยบายในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในส่วนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบการประเมินเป็นรูปแบบ
เดียวกัน โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) เพื่อใช้สําหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูลคณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวดที่ ๒ การจัดองค์กร ข้อ ๙ ซึ่งกําหนดให้ในแต่ละส่วนงานมีคณะกรรมการประจําส่วนงานแต่งตั้งโดย
อธิการบดี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงาน เป็นประธาน รองหัวหน้าส่วนงาน จํานวนไม่เกิน ๒ คน กรรมการที่
หัวหน้าส่วนงานเสนอ จํานวนไม่เกิน ๔ คน และหัวหน้างานทุกคน เป็นกรรมการ
ซึ่งสํานักสื่อฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ จํานวน ๑๐ ราย (คําสั่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ๔๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) โดยมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้

๒

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ (มาตรา ๓๑)
คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
(๓) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําในคณะ
ต่อมหาวิทยาลัย
(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๖) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(๗) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยู่ในอํานาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ
๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานในกํากับ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการประจําส่วนงานมีอํานาจและหน้าที่ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอนุโลม และให้มีหน้าทีด่ ําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและดําเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ของส่วนงานตามที่ระเบียบ
กําหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มอบหมาย
(๒) ปฏิบัติหน้าที่เรื่องการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานของส่วนงานให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย

๓

คณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้อํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล
กรรมการที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ

อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
กรรมการที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ

อาจารย์อรรณพ โพธิสขุ
กรรมการที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ

อาจารย์ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
กรรมการที่หัวหน้าส่วนงานเสนอ

อาจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สํานักสื่อฯ
กรรมการ

๔

นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายการสอนทางไกล
และบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่)
กรรมการ

นางสาวสายรุง้ ลิวัลย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย (ปฏิบัติหน้าที่)
กรรมการ

นายสุเมธ กลิ่นหอม
หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการเรียนรู้ (ปฏิบัติหน้าที่)
กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
เลขานุการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
(ปฏิบัติหน้าที่)
กรรมการและเลขานุการ

๕

ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฏิบัติห น้าที่ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วย การบริหารส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ได้กํากับ
ดูแลตามบทบาทหน้าที่ มีการกําหนดแผนการประชุมในวันพุธสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน โดยสรุปสถิติการเข้า
ประชุมของคณะกรรมการ เฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๐๐ โดยการประชุมในแต่ละครั้งมีวาระการประชุมในด้านต่างๆ
ที่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ได้แก่ การพิจารณาแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยง ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การบริหารงานวิจัย การบริหารงบประมาณ ตลอดจนให้คําปรึกษา
หรือให้ข้อเสนอแนะสําหรับเป็นแนวทางในการดําเนินงานและการบริหารจัดการของสํานักสื่อฯ จึงส่งผลให้
สํานักสื่อฯ มีผลการดําเนินงานที่คุณภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด ดังนี้
(๑) สรุปสถิติการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวน และร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
วันประชุม

ครั้งที่

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

๙/๒๕๕๗
๑/๒๕๕๘
๒/๒๕๕๘
๓/๒๕๕๘
๔/๒๕๕๘
๕/๒๕๕๘
๖/๒๕๕๘
๗/๒๕๕๘
๘/๒๕๕๘
๙/๒๕๕๘

จํานวนคณะกรรมการ ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มา
ทั้งหมด (คน)
(คน)
ประชุม (คน)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๖
๕
๘
๙
๘
๘
๗
๑๐
๘
๘

ร้อยละ

๓
๕
๒
๑
๒
๒
๓
๐
๒
๒

๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๐.๐๐
๘๐.๐๐

ร้อยละเฉลี่ย

๗๗.๐๐

๖

(๒) ผลการบริหารแผนปฏิบัติการของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักสื่อฯ มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) โดยคิดเป็นร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๘.๒๓ และร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ ๙๖.๔๒
ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนและร้อยละของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักสื่อฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาสํานักสื่อฯ เป็นหน่วยงาน
ผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
๒. พัฒนาสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา
๔. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ
โดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
รวม
คิดเป็นร้อยละความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน
ตามกิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั
จํานวน
ทั้งหมด

บรรลุ

ไม่บรรลุ

จํานวน
ทั้งหมด

ดําเนินการ

ยังไม่
ดําเนินการ

๔

๔

๐

๕

๕

๐

๒

๒

๐

๓

๓

๐

๒

๑

๑

๓

๒

๑

๙

๘

๑

๑๗

๑๗

๐

๑๕
๒
ร้อยละ ๘๘.๒๓

๒๘

๑๗

๒๗
๑
ร้อยละ ๙๖.๔๒

๗

(๓) ผลการบริหารคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักสือ่ ฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
สานักสื่อฯ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง
กรกฎาคม ๒๕๕๘) จํานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒ (การดําเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีผล
การดําเนินงานด้านปัจจัยนาเข้าอยู่ในระดับดีมาก (๕.๐๐) ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (๔.๘๙) และ
ด้านผลผลิตอยู่ในระดับดี (๔.๓๖)
ตารางที่ ๓ แสดงค่าคะแนน และระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสํานักสื่อฯ
.

ตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพ

เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

องค์ประกอบที่ ๑ การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
NA-๑.๔ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๔ ข้อ
๕ ข้อ
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
NA-๕.๑ กระบวนการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์
๕ ข้อ
๕ ข้อ
NA-๕.๒ ภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
๔ ข้อ
๖ ข้อ
NA-๕.๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
๔ คะแนน ๕ คะแนน
ระดับสูงของหน่วยงาน
NA-๕.๔ ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
๓ ข้อ
๕ ข้อ
NA-๕.๕ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ
และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๑๐๐
NA-๕.๖ ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
๓.๕๑
๓.๘๗
ต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
คะแนน
คะแนน
NA-๕.๗ ระบบบริหารความเสี่ยง
๖ ข้อ
๗ ข้อ
NA-๕.๘ การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้
๕ ข้อ
๗ ข้อ
NA-๕.๙ การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา
๔ ข้อ
๔ ข้อ
หน่วยงาน
NA-๕.๑๐ การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)
๕ ข้อ
๖ ข้อ
NA-๕.๑๑ การดําเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ๔ ข้อ
๕ ข้อ
ประหยัดพลังงาน
๓.๕๑
๔.๒๐
NA-๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คะแนน
คะแนน
NA-๕.๑๓ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๔ ข้อ
๕ ข้อ
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

คะแนน
ประเมิน
๕.๐๐
๔.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๓.๘๗
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๒๐
๕.๐๐
๔.๗๒

๘

ผลการประเมินตนเองต่อการปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสือ่ ฯ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ในรอบการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘) ใช้แบบประเมินตนเองต่อ
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ สํานักสื่อฯ ได้ส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ ฉบับ
เพื่อประเมินตนเอง และได้รับแบบประเมินกลับคืน จํานวน ๑๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
โดยแบบประเมิ น ตนเองต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก สื่ อ ฯ
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การประเมินตนเองต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
มีข้อคําถามจํานวน ๑๓ ข้อ เป็นคําถามให้เลือก ๔ ระดับ
ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจําสํานักสื่อฯ เป็นคําถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๔ หมายถึง
คะแนน ๓ หมายถึง
คะแนน ๒ หมายถึง
คะแนน ๑ หมายถึง
NA (ไม่สามารถประเมินได้)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ๑.๐๐ - ๑.๕๐
คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐
คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐
คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๐๐

ปฏิบัติได้ดีมาก
ปฏิบัติได้ดี
ปฏิบัติได้พอใช้
ยังปฏิบัติได้ไม่ดี
หมายถึง ไม่มีการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การดําเนินงานระดับต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

๙

ส่วนที่ ๑

การประเมินตนเองต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา

ตารางที่ ๔ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
รายการทีป่ ระเมิน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

วางนโยบายและแผนงานของสํานักสื่อฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในสํานักสื่อฯ ตามทีส่ ภา
มหาวิทยาลัย มอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสํานักสื่อฯ
สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย
สนับสนุนส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคม
สนับสนุนส่งเสริมงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อํานวยการหรือคณะกรรมการ
ประจําสํานักสือ่ ฯ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจของสํานักสื่อฯ หรือตามที่อธิการบดี
มอบหมาย หรือตามที่ผู้อํานวยการสํานักสื่อฯ มอบหมาย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใดๆ
อันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
ที่กําหนดขึ้น
มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักของสํานักสื่อฯ
และมหาวิทยาลัยที่เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ
มีการวิเคราะห์มติ หรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ
ความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
รวม

ค่า
เฉลี่ย
๓.๕๐

ค่าเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน คุณภาพ
๐.๕๒๗
ดี

๓.๕๗

๐.๕๓๕

ดีมาก

๓.๗๑
๓.๔๓
๓.๔๐
๓.๔๐
๓.๓๐

๐.๔๘๘
๐.๗๘๗
๐.๕๑๖
๐.๕๑๖
๐.๔๘๓

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

๓.๗๐

๐.๔๘๓

ดีมาก

๓.๕๐

๐.๕๒๗

ดี

๓.๖๐

๐.๕๑๖

ดีมาก

๓.๖๐

๐.๕๑๖

ดีมาก

๓.๔๐

๐.๖๙๙

ดี

๓.๖๐
๓.๕๒

๐.๕๑๖
๐.๐๙๐

ดีมาก
ดีมาก

๑๑

ภาคผนวก

๑๒

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาพ : บรรยากาศการประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักสื่อฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

