


MEET THE DIRECTOR คร้ังท่ี 6
วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. 

“Meet the Director ผูอํ้านวยการพบปะชาว MB” 
จดัขึ�นเพื�อเป�ดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา ของสถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ
ได้มโีอกาสพบปะและสื�อสาร รวมทั�งเป�นเวทีให้มกีารซกัถาม และแลกเปลี�ยน

ขอ้คิดเห็นซึ�งกันและกันกับทีมบรหิารสถาบนั
เพื�อสรา้งความเขา้ใจอยา่งถกูต้องในทิศทางการบรหิารงาน 

สามารถนําพาสถาบนัฯ ไปสูเ่ป�าหมายที�ตั�งไวร้ว่มกัน"

โดย ศาสตราจารย� ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ�  ผู�อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร�โมเลกุล 

ประเด็นท่ี 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร�

วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

   การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร�

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2562             

ให�กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (วท.) และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   ยุติ

บทบาทลงและไปรวมกันอยู�ภายใต� การกํากับดูแลของ

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร�

วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�วนบุคลากรท้ังของ วท.

และ สกอ. จะต�องมาอยู�ภายใต�โครงสร�างใหม�ภายใต�

การกํากับดูแลของ สป.อว. ต้ังแต�วันท่ี 2 พฤษภาคม

2562 เป�นต�นไป

 ในส�วนของการสนับสนุนงบประมาณ หากสถาบัน

อุดมศึกษาสามารถทําผลงานได�สูงกว�าเป�าหมายท่ี

รัฐบาลกําหนดก็จะได�รับกาสนับสนุนงบประมาณให�

เป�นกรณีพิเศษ

 

 

    โดยกระทรวงน้ีจะมีนโยบายและการบริหารจัดการ

ใหม�มีการเปล่ียนแปลงกรอบวิธีการในการของประมาณ

ดําเนินงานท้ังงบท่ัวไปและงบด�านวิจัย (งบ ววน.) วิธีข้ึน

เงินเดือน วิธีการ promote ความม่ันคง วิธีการ

สนับสนุนด�านอ่ืน ๆ การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเหลือ

แค� วช. เป�น funding agency หลัก ซ่ึงถือเป�นความ

ท�าทายอย�างมาก 

    ในเร่ืองแผนงานวิจัย/แผนพัฒนาวิจัย (การทําห�อง

ปฏิบัติการซ้ือครุภัณฑ�ใหม� การทําโครงการวิจัยขนาด

ใหญ�) ให�ขอท่ี สกสว. (สกว. เดิม) ซ่ึงมีหน�าท่ีในการจัด

ทําหลักเกณฑ�เก่ียวกับการจัดทําคําของบประมาณและ

การจัดสรรงบประมาณให�แก�หน�วยงานในระบบวิจัยและ

นวัตกรรม ตลอดจนมีหน�าท่ีในการกล่ันกรองคําของบ

ประมาณของหน�วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

(กล่ันกรองแผนงาน ววน.)

Meet the Director คร้ังท่ี 6 ได�มีการช้ีแจงนโยบายในการพัฒนาสถาบันฯ ซ่ึงมีเน้ือหาสาระสําคัญ ดังน้ี
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ประเด็นท่ี 2 ผลการตรวจประเมินสถาบันชีววิทยาศาสตร�

โมเลกุลตามเกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ    

 ท่ีเป�นเลิศ (EdPEx) ประจําป�งบประมาณ 2561

    EdPEx เป�นเคร่ืองมือท่ีนํามาใช�ในการจัดการการดําเนิน

งานขององค�กรเพ่ือพัฒนาสู�ความเป�นเลิศโดยปรับปรุงความ

สามารถในการบริหารจัดการทุกเร่ืองท่ีจะส�งผลให�เกิดการ

ปรับปรุงคุณภาพเน�นการมีส�วนร�วมของบุคลากรในเร่ืองการ

ช�วยพัฒนาองค�กรให�มีความย่ังยืน ซ่ึงในป�งบประมาณ 2561

สถาบันฯ ได�รับผลคะแนนมากกว�า 300 คะแนน หมายความ

ว�าสถาบันฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนและได�ผลลัพธ�ตามท่ี

กําหนดไว�อันเกิดจากกระบวนการทํางานท่ีเป�นระบบมากข้ึน

มีการติดตามผลการดําเนินงานท่ีดี

ประเด็นท่ี 4 นโยบาย MB Work Smart             

 เพ่ือให�บุคลากรมีความสุขและความผูกพันกับ

สถาบันฯ เราจึงต�องส�งเสริมการมีสวัสดิการด�าน

ต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป�นเร่ืองการให�การปรับปรุงสถานท่ี

ทํางานทุนวิจัยท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทุนการศึกษา รางวัล

ต�าง ๆ นอกจากน้ี ยังมีแนวทางในการพัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานแบบยืดหยุ�น Flexible Time &

Workplace 

       ท้ังน้ี เพ่ือสร�างความสมดุลและระหว�างชีวิตการ

ทํางานและชีวิตส�วนตัวของบุคลากร (Work-Life

Balance) ซ่ึงมีท่ีมาจากการวิเคราะห� JD และ PA

ของบุคลากรแต�ละคน และสารสนเทศผลการปฏิบัติ

งานของบุคลากร 

   โดยจะเร่ิมดําเนินการในป�หน�า โดย Flexible

Time & Workplace เป�นส�วนหน่ึงของนโยบาย

MB Work Smart ซ่ึงผ�านความเห็นชอบในหลัก

การจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ

 

 

ประเด็นท่ี 3 สรุปการดําเนินงานตามพันธกิจของ

สถาบัน

    ในช�วงท่ีผ�านมาสถาบันฯ มุ�งเน�นเร่ืองการเสริมสร�าง

บรรยากาศในการทํางานไม�ว�าจะเป�นเร่ืองการสนับสนุน

เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน เช�น Microplate eader/ ความ

ม่ันคงทางพลังงาน : Generator การปรับปรุงอาคารสถาน

ท่ีและภูมิทัศน�โดยรอบ ได�แก� ห�องพักนักศึกษา, ห�อง

ละหมาด, MB Bistro อาคารศูนย�วิจัยอุปกรณ�ชีวการ

แพทย�,อาคารเล้ียงสัตว�น้ํา, โครงการปรับปรุงห�องประชุม

และ โถงทางเข�าอาคารสถาบัน MaShare @MB: Co-

working / maker space ซ่ึงโครงการต�างๆ เหล�าน้ีได�ให�ผู�

ส�วนเก่ียวข�องได�เข�ามามีส�วนร�วมมากท่ีสุด

ประเด็นท่ี 5 ทิศทางการดําเนินงานอย�างมีส�วนร�วมและ

มุ�งสู�ความสําเร็จร�วมกัน

   5.1 การมีส�วนร�วมในการส่ือสารท้ังภายในและ

ภายนอก การส่ือสารในสถาบันฯ มีหลายรูปแบบ เช�น

การส่ือสารแบบบนลงล�าง การส่ือสารแบบล�างข้ึนบน

การส่ือสารระดับแนวเดียวกัน การส่ือสาร ภายนอก

สถาบันฯ ซ่ึงการเป�ดโอกาสให�บุคลากรส่ือสารภายใน

และภายนอก จะทําให�บุคลากรรับรู�ข�อมูลข�าวสารมากข้ึน

อีกท้ังบุคลากรยังสามารถเป�นผู�เผยแพร�ข�าวสารจาก

ภายในสถาบันฯ ไปยังภายนอกได�ด�วย 

      5.2  การมีส�วนร�วมในกิจกรรมสัมพันธ�เป�นการ

กระทําเพ่ือการส�งเสริมความสัมพันธ�ระหว�างคนใน

สถาบันฯ เช�น การจัดงานเล้ียงป�ใหม� การจัดกิจกรรมวัน

สําคัญต�าง ๆ เช�น วันสงกรานต� วันเข�าพรรษา ฯลฯ การ

ส�งเสริมการมีส�วนร�วมหลากหลายรูปแบบด�วยกัน
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         5.3 การมีส�วนร�วมในการสัมมนา ฝ�กอบรม โดยจัด

เข�าไปในแผนการฝ�กอบรมประจําป�รวมถึงแผนการพัฒนา

รายบุคคลของบุคลากรเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาทักษะของ

บุคลากรให�เกิดการพัฒนาตนเอง                               

           เห็นป�ายคะแนน EdPEx ได�คะแนนสูงแล�วมี

ประโยชน�อย�างไรกับสถาบันฯ

ตอบ ผลคะแนนท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากสถาบันฯ มีผลการ

ดําเนินงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนไม�ว�าจะเป�นเร่ืองจํานวนผลงาน

วิจัยตีพิมพ� ค�า h-index การอ�างอิงผลงานทางวิชาการ

ส่ิงต�าง ๆ เหล�าน้ีสามารถนําไปใช�ในการขอสนับสนุนงบ

ประมาณดําเนินงานได�มากข้ึน สร�างความม่ันคงให�ท้ัง

สถาบันเองและตัวผู�ปฏิบัติงานด�วย

       ตู� – 80 ช้ัน 3 เสียบ�อย อุณหภูมิสูง ต�องย�ายของ

เร่ือย ๆ มีแนวทางแก�ไขอย�างไรบ�าง

ตอบ สถาบันฯ มีนโยบายทยอยเปล่ียนตู� –80 ใหม� ทุก ๆ

ป� เพ่ือเป�นการประหยัดพลังงาน แต�อย�างไรก็ตามขอให�

ทุกท�านเคลียร�ของท่ีไม�ใช�แล�วออกจากตู�เพ่ือประหยัด

พลังงาน

 ดาดฟ�าของตึกหลักมีแผนการทําอะไรต�อหลังจาก

ปรับปรุง

ตอบ ป�จจุบันสถาบัน ฯ ได�ติดต้ังร้ัวก้ันบริเวณดาดฟ�า

เพ่ือความปลอดภัยในส�วนของพ้ืนท่ีลานกว�างจะเข�า

โครงการ solar cell กับทางมหาวิทยาลัย

      มีวิธีการอย�างไรบ�างในการลดข้ันตอนการจัดซ้ือ

วัสดุเพ่ือให�ทันกับการใช�งาน

ตอบ   นโยบายของสถาบันฯ คือ อะไรท่ีสามารถลดข้ัน

ตอนได� ก็ให�ลด แต�บางอย�างถูกควบคุมโดยระเบียบและ

ข�อบังคับ กฎหมายต�าง ๆ ท่ีต�องถือปฏิบัติตาม ซ่ึงเป�น

เร่ืองท่ีต�องระมัดระวังไม�ให�ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบท่ี

เก่ียวข�อง

       ในส�วนของพัสดุ ผู�ท่ีจะใช�พัสดุควรมีการวางแผน

เพ่ือให�ใช�งานได�ทันเน่ืองจากจะต�องมีระยะเวลาในการ

ดําเนินเร่ืองและเบิกจ�าย

      

 

         จากน้ัน ผู�อํานวยการฯ เป�ดโอกาสให�บุคลากรและ

นักศึกษาถามคําถามและให�ข�อเสนอแนะผ�านโปรแกรม

ออนไลน� “Slido” โดยขอสรุปประเด็นถามตอบข�อสงสัย

หรือส่ิงท่ีคาดหวังจากสถาบันฯ ดังน้ี

            5.4การมีส�วนร�วมในการตอบแบบสอบถามของ

มหาวิทยาลัยและของสถาบันเพ่ือใช�เป�นข�อมูลในการปรับ

ปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในด�านต�าง ๆ เช�น การจัด

ทําสวัสดิการ การปรับแผนยุทธศาสตร� หรือนโยบายบาง

อย�าง อีกท้ังยังเป�นการสะท�อนให�เห็นภาพการมีส�วนร�วม

ของส�วนงานน้ัน ๆ อีกด�วย                     

 เร่ืองการบริหารจัดการ

 

       ค�าไฟ 1 ล�านบาทต�อเดือน สถาบันฯ นําเงินส�วนไหนมา

จ�าย

ตอบ สถาบันฯหาเงินได�ในระดับหน่ึง แต�ยังไม�เพียงพอต�อการ

จ�ายค�าสาธารณูปโภค ได�แก� ค�าน้ํา ค�าไฟ งบประมาณท่ีได�รับ

มาจากรัฐบาลในส�วนของค�าสาธารณูปโภคถูกตัดลง ซ่ึงค�าน้ํา

ค�าไฟของสถาบันฯ ประมาณเดือนละ 1 ล�านบาท สถาบันฯ

จะมีภาระในเร่ืองน้ีป�ละประมาณ 12 ล�าน ซ่ึงยังไม�รวมอาคาร

สัตว�ทดลองท่ีกําลังจะเป�ดใช�งาน

     สถาบันฯ มีรายได�ส�วนหน่ึงจากค�า licensing นวัตกรรม

วัคซีน / กําไรจากการจัดอบรมท่ีผ�าน MB MICE (รายได�สุทธิ

ป�ท่ีแล�ว ประมาณ 1 ล�านบาท) / ได�รับสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยในบางส�วน / ห�องพักช้ัน 5 / ค�าให�บริการเคร่ือง

มือวิทยาศาสตร� (ส�วนใหญ�มาจากกล�อง Confocal ป�ละ

ประมาณ 2 แสนบาท)
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        กรณีท่ีจัดซ้ือจากทุนวิจัย PI สามารถซ้ือได�เลย แล�วเอา

เอกสารมาเคลียร� PI สามารถดําเนินการได�ต้ังแต�ต�น ซ่ึงไม�น�า

มีป�ญหาในเร่ืองไม�ทันใช�งาน แต�กรณีจัดซ้ือท่ัว ๆ ไป หรือ

บริการวิชาการจะต�องดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ

พัสดุ ยกเว�นกรณีเร�งด�วนจริง ๆ                             

 

 

 

             อยากให�มีถังขยะแบบแยกประเภทท่ัวท้ังสถาบันฯ

ตอบ สถาบันฯ จะเร�งดําเนินการตามเสนอ โดยจะวาง

ตามจุดหลัก ๆ อย�างไรก็ตามขอให�ความสําคัญกับการ

แยกขยะท่ีมาจากห�องปฏิบัติการด�วย เช�น ขยะสารเคมี

ต�าง ๆ

            ระบบเบิกวัสดุทางวิทยาศาสตร�ยังมีอยู�หรือไม�

ตอบ เป�นผลเก่ียวเน่ืองมาจาก พ.ร.บ. ท่ีจะต�องอนุมัติ

เป�นข้ันตอน ทําให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุต�องทํางานหนักมากข้ึน

อีกท้ังมีการตรวจสอบพบว�ามีสารเคมีบางชนิดค�าง

สต�อกจํานวนหน่ึง จึงมีหารือกันว�าลดงานตรงน้ีลงอีกท้ัง

ขณะน้ี PI สามารถจัดซ้ือกับบริษัทได�โดยตรง ซ่ึงน�าจะ

วางแผนการจัดซ้ือของตนเองได� จึงสถาบันฯ จึงลดการ

ดําเนินงานในส�วนน้ีลง

 

   อยากให�มีการติดประกาศนอกเหนือจากท่ีลิฟท�ด�วย

เพราะมีบางส�วนท่ีเดินข้ึนบันได

ตอบ สถาบันฯ มีนโยบายเพ่ิมบอร�ดประชาสัมพันธ�บริเวณ

ทางข้ึนบันไดของทุก ๆ ช้ัน เพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารได�ท่ัว

ถึงมากข้ึน 

 ป�จจุบันมีนักศึกษาต�างชาติมาท่ีสถาบันฯเยอะมาก

สถาบันฯ มีแนวทางอย�างไรในการส�งเสริมบรรยากาศความ

เป�นนานาชาติรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให�สามารถ

ส่ือสารกับบุคลากรชาวต�างชาติได�ดีข้ึน

ตอบ สถาบันฯมีระบบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและนักศึกษาชาวต�างชาติ มีนักวิเทศสัมพันธ�ใน

การทําหน�าท่ีจัดทําเอกสารภาษาอังกฤษ เพ่ือส่ือสารให�ได�

รับทราบโดยท่ัวกัน บริการเร่ืองการจัดทํา work permit

การต�อวีซ�า 

  ในส�วนของบุคลากรสายสนับสนุนได�เร่ิมให�บุคลากรใน

หน�วยส่ือสารองค�การฯ พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ทุก ๆ วันศุกร�มีแผนในการจัดอบรมภาษาอังกฤษให�แก�

บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะด�านการส่ือสาร

             อยากให�สถาบันฯ ส�งเสริมการลดการใช�

single use plastic และกระดาษ

ตอบ     เห็นด�วยอย�างย่ิง ต�องให�ความรู�ก�อนว�า single-use

plastic ประกอบไปด�วยอะไรบ�าง เพ่ือให�เกิด idea ใหม� ๆ

โดยข้ันแรกท่ีช�วยส่ิงแวดล�อม คือการใช�ของท่ี reuse 100%

และต�องส�งเสริมให�มีการ reuse ด�วย น่ันคือ การแยกขยะ

และการใช�อย�างประหยัด นอกจากน้ี สถาบันฯ ยังมีนโยบาย

ให�การประชุมเป�นลักษณะแบบ paperless

 

เร่ืองสวัสดิการ

 

          ร�านอาหารจะป�ดปรับปรุงเม่ือไรและจะมีร�านอาหาร

เป�ดขายระหว�างป�ดปรับปรุงหรือไม� 

ตอบ อยู�ระหว�างการพิจารณารูปแบบของอาหารท่ีจะวาง

ขาย เน่ืองจากต�องคํานึงถึงความสะอาดและความเหมาะ

สมของพ้ืนท่ีประกอบอาหารอาจจะเป�นการวางขายใน

ลักษณะของอาหารจานเดียวและจะมีการผ�อนปรนเร่ือง

การรับประทานอาหารในบางโซนมากข้ึนเพ่ือให�มีพ้ืนท่ีใน

การรับประทานอาหาร

         สถาบันได�นําผลจาก Happinometer มาใช�อย�าง

เป�นรูปธรรมบ�างหรือไม�  อย�างไร

ตอบ  ทีมบริหารมีการดูคะแนน Happinometer มาตลอด

และมีการติดตามความคืบหน�าทุก ๆ ป� เพ่ือใช�เป�นข�อมูล

สนับสนุนดัชนีช้ีวัดความสุขและความผูกพันของบุคลากร

และสามารถนําไปเป�นข�อมูลสําหรับการบริหารทรัพยากร

บุคคลให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 เร่ืองสถานท่ี

 

             ห�องสมุดของสถาบันฯจะพร�อมใช�งานเม่ือไร

ตอบ  ในส�วนของพ้ืนท่ีได�ปรับปรุงเสร็จเรียบร�อยแล�วยังขาด

แต�เฟอร�นิเจอร� ซ่ึงจะมาส�งภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 62 โดย

คาดว�ากลางเดือนสิงหาคม จะสามารถเป�ดใช�งานได�

 

 

8.  วิธี maintain เคร่ืองมือและ facilities ส�วนกลางของ        

     สถาบันให�อยูในสภาพท่ีพร�อมใช�งานเพ่ือเพ่ิมผลงาน        

     วิจัย

9. ลดงานเอกสารท่ีทําให�เสียเวลาทํางาน เช�น  

     กระบวนการประเมิน

10. ระบบช�วยตัดสินใจอะไร ท่ี IT ต�องเร�งพัฒนาข้ึนเพ่ือ             

       ชาว MB

11. การมุ�งเน�นเพ่ิมผลงานตีพิมพ�ของสถาบัน อาจทําให�    

       บุคลากรไม�อยากช�วยงานส�วนกลางเพราะทําให�เสีย         

       เวลาและไม�ได�รับแรงจูงใจใด ๆ

12. การปรับปรุงเร่ืองระบบแอร�กลาง เน่ืองจากพบ         

       เช้ือรากระจายท่ัวไป

13.  ป�ญหาพ้ืนท่ีจอดรถไม�เพียงพอ

 

 

เร่ืองการต�อสัญญาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

         สถาบันฯ มีหลักเกณฑ�ในการพิจารณาระยะเวลาต�อ

สัญญาจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยอย�างไรระหว�าง 1–5 ป� 

ตอบ สําหรับบุคลากรสายวิชาการมีเกณฑ�การต�อสัญญาจ�าง

เป�นลายลักษณ�อักษรมาหลายป�แล�วแต�บุคลากรสายสนับสนุน

ยังไม�เคยมีเป�นลายลักษณ�อักษร แต�เป�นการพิจารณาจาก

ภาระงานโดยในป�งบประมาณ 2563 สถาบันฯจะมีประกาศเร่ือง

การต�อสัญญาจ�างฉบับใหม� ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน

ซ่ึงผ�านการทําประชาพิจารณ�เป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว

เร่ืองบริหารจัดการ

ผู�บริหารและหัวหน�างานมีการติดตามปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให�เกิดระบบงานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากกว�าท่ีเป�นอยู�มีความชัดเจนว�าใครรับ

ผิดชอบด�านไหน

    2. มีระบบจัดการกับพัสดุครุภัณฑ�เก�าชํารุดท่ีวางท้ิงไว�

    3. การแก�ไขป�ญหาของบุคลากรท่ีมาสาย

    4. ระบบแจ�งซ�อมบํารุงออนไลน�

    5. นโยบายการประหยัดพลังงานท่ีชัดเจน

    6.  ระบบเคร่ืองสแกนน้ิวม้ือท่ีแม�นยํา                             

    7. เปรียบเทียบการใช�ระบบเคร่ืองปรับอากาศรวมกับ        

        เคร่ืองปรับอากาศแยกส�วนหรือไม�ว�าอะไรประหยัดไฟ           

        กว�ากัน  เพราะข�อดีแบบแยกส�วน คือ ห�องไหนไม�ใช�ก็ยัง 

        ป�ดได�

1.

ข�อเสนอแนะในเร่ืองความคาดหวังหรือส่ิงท่ีอยากได�

จากสถาบันฯ สรุปได�ดังน้ี

เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความม่ันใจเร่ืองความม่ันคงในการทํางาน

        จะไม�ถูกออกจากงาน

    2. การขอรับจัดสรรอัตรากําลัง

    3. วิเคราะห�ส่ิงท่ีบุคลากรควรได�รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม          

        ศักยภาพในการทํางานท่ีตอบสนองความต�องการ     

        ของสถาบัน

 

1.

เร่ืองระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

มีระบบประเมินแบบออนไลน�

    2. มีการประเมินด�วยความเป�นธรรม

 

1.
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 สรุปความพึงพอใจการจัดกิจกรรม

MEET THE DIRECTOR คร้ังท่ี 6

วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562

1.ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน

1.1 จากผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีจํานวนผู�ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 77 คน สามารถจําแนกได�เป�นเพศหญิง 50 คน

และ เพศชาย 24 คน และไม�ต�องการระบุ 2 คน

 

1.2 ประเภทของบุคลากรท่ีตอบแบบประเมิน สามารถจําแนกได�เป�น บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 65 คน บุคลากรสาย

วิชาการ 12 คน
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2.ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมด�านต�าง ๆ 

2.1 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ผลการตอบแบบประเมิน พบว�ามีผู�ตอบพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 18 คน พึงพอใจในระดับมาก

35 คน พึงพอใจในระดับปานกลาง 18 คน และระดับน�อย 6 คน

 

2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรม ผลการตอบแบบประเมิน พบว�ามีผู�ตอบพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 19 คน พึงพอใจในระดับมาก 

34 คน พึงพอใจในระดับปานกลาง 21 คน และพึงพอใจน�อย 3 คน
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2.3 ความเหมาะสมของสถานท่ี ผลการตอบแบบประเมิน พบว�ามีผู�ตอบพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 22 คน พึงพอใจใน

ระดับมาก 41 คน พึงพอใจในระดับปานกลาง 11 คน และพึงพอใจในระดับน�อย 1 คน

 

2.4 การประชาสัมพันธ�มีความท่ัวถึง ผลการตอบแบบประเมิน พบว�ามีผู�ตอบพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 34คน พึงพอใจ

ในระดับมาก 33 คน และ พึงพอใจในระดับปานกลาง 10 คน ท้ังน้ีไม�มีผู�ตอบระดับน�อยและน�อยท่ีสุดเลย
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2.5 กิจกรรมสร�างความผูกพันภายในสถาบัน ผลการตอบแบบประเมิน พบว�ามีผู�ตอบพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

11 คน พึงพอใจในระดับมาก 29 คน พึงพอใจในระดับปานกลาง 28 คน และพึงพอใจในระดับน�อย 8 คน

2.6 การรับความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการบริหารงานของสถาบัน ผลการตอบแบบประเมิน พบว�ามีผู�ตอบพึงพอใจใน

ระดับมากท่ีสุด 17 คน พึงพอใจในระดับมาก 39 คน พึงพอใจในระดับปานกลาง 20 คน และพึงพอใจในระดับน�อย 1 คน
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2.7 เป�ดโอกาสให�แสดงข�อคิดเห็นและมีส�วนร�วมในการบริหารงานของสถาบัน ผลการตอบแบบประเมิน พบว�ามีผู�ตอบ

พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 25 คน พึงพอใจในระดับมาก 27 คน พึงพอใจในระดับปานกลาง 23คน และพึงพอใจในระดับ

น�อย 2 คน

2.8 กิจกรรมส�งเสริมให�ส�วนงานภายในสถาบันฯ ดําเนินงานอย�างมีคุณธรรมและโปร�งใส (Integrity & Transparency

Assessment (ITA)) ผลการตอบแบบประเมิน พบว�ามีผู�ตอบพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 17 คน พึงพอใจในระดับมาก

27 คน  พึงพอใจในระดับปานกลาง 27คน และพึงพอใจในระดับน�อย 6 คน
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2.9 การประเมินผลความพึงพอใจโดยรวม ผลการตอบแบบประเมิน พบว�ามีผู�ตอบพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 19 คน

พึงพอใจในระดับมาก 34 คน พึงพอใจในระดับปานกลาง 21 คน และน�อย 3 คน

3.คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต�อกิจกรรมโดยรวม

          จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม MEET THE

DIRECTOR  คร้ังท่ี 6 จํานวน 77 คน เม่ือนํามาหาค�าเฉล่ีย พบว�า มีค�าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมอยู�ท่ี 3.9 จาก

ค�าเฉล่ียสุงสุด 5 แสดงให�เห็นว�าบุคลากรเข�าร�วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต�อการจัดกิจกรรมอยู�ในระดับ “พึงพอใจมาก”

 

4.ช�องทางประชาสัมพันธ�ท่ีบุคลากรได�รับข�าวสารมากท่ีสุด

         อันดับท่ีหน่ึง  คือ การส่ือสารผ�านทางไลน�กลุ�ม (MB เป�นหน่ึง และ MB Academic)

         อันดับท่ีสอง คือ เว็บไซต�สถาบัน และอันดับท่ีสาม คือ การบอกต�อจากเพ่ือนร�วมงานหรือบุคคลใกล�เคียง

         อันดับท่ีสาม คือ การบอกต�อจากเพ่ือนร�วมงานหรือบุคคลใกล�เคียง

ปรับปรุง : 18 สิงหาคม 2562
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