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Meet the Director ครั้งที่ 7 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

 

“การต ีพ ิมพ์ผลงานวิจ ัยม ีความส ําค ัญ แต่

ความสําคัญน้ันเป็นเพียงกระบวนการหน่ึงในต้นน้ําเท่าน้ัน 

ปลายทางที ่เราต้องการ คือ การนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง

งานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ คือ อนาคตของ 

MB” 

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ได้

แสดงแง่คิดเกี่ยวกับการทําผลงานวิจัยในกิจกรรม Meet 

the Director ครั ้งที ่ 7 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยแม้จะมีความสําคัญในทางวิชาการ แต่ก็อาจยัง

ไม่เพียงพอ เราจะทําอย่างไรให้งานวิจัยต่าง ๆ  ท่ีแม้จะเป็น

เพียง Basic Science แต่สามารถต่อยอดไปส ู ่การใช้

ประโยชน์สูส่ังคมได้ 

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมาสถาบันฯ มีกลุ่มวิจัย

จํานวนมากที่มีผลงานโดดเด่น เช่น กลุ ่มวิจัยชีววิทยา

โมเลกุลของกุ้ง ท่ีได้รับรางวัลท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับชาติหลายรางวัล และยังมีการถ่ายทอดผลงานไปสู่

ภาคเอกชนโดยตรง นอกจากน้ีได้แสดงความยินดีกับ

ศูนยวิ์จัยธาลัสซีเมียท่ีได้รับทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัย

และนวัตกรรม (MU-MRC) จากโครงการวิจัย เร่ือง กลไก

การเกิดพยาธิสภาพของการทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดง

นําไปสู่พยาธิสภาพของหลอดเลือดในโรคทาลัสซีเมีย 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับนโยบายในการพัฒนาสถาบันฯ มีเน้ือหา

สาระสําคัญ ดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 : แผนฉุกเฉินของ MB ด้านอัคคีภัย และภัย

จากค่าไฟ 

 สถาบันฯ มีการจัดทําแผนฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ 

อย่างสมํ ่าเสมอ เช่น แผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ด้านการ

จ ัดการน ํ ้า ด้านความปลอดภัยทางช ีวอนาม ัยและ

สิ ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตามเราต้องตระหนักถึง

ความสําคัญของปัญหาอัคคีภัย ซึ่งนอกจากจะทําให้เกิด

ความเสียหายทางด้านทรัพย์สินแล้ว ยังรวมไปถึงความ

ปลอดภัยของบุคลากร และยังแสดงถึงความน่าเชื่อถือของ

สถาบันฯ แก่หน่วยงานภายนอกอีกด้วย 

 สําหรับภัยจากค่าไฟ สถาบันฯ มีรายจ่ายค่าไฟฟ้า

อยู ่ประมาณเกือบ 1 ล้านบาทต่อเดือน เนื ่องจากเรามี

เครื ่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากท่ี

จําเป็นต้องใช้สําหรับงานวิจัย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

จากการปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง ระบบ Clean Room 

และกําล ังจะมี Co-working Space ซึ ่งใช ้ระบบปรับ

อากาศแบบ Central Air โดยในส่วนของค่าไฟฟ้าน้ัน 

สถาบ ันฯ ได ้ ร ับงบประมาณอ ุดหนุนบางส ่วนจาก

มหาวิทยาลัย แต่ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ดําเนินการต่าง ๆ 

ดังน้ัน เงินท่ีจะใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจะต้องใช้งบประมาณสมทบ

จากเงินรายได้สถาบันฯ จึงฝากให้ทุกคนช่วยพิจารณาว่า

เราจะช่วยกันอย่างไรในการสร้างรายได้ เช่น การเขียน

โครงการวิจัยที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื ่อการขอ

งบประมาณสนับสนุน การจัดกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง 

ๆ เป็นต้น และขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่านใชไ้ฟฟ้า

ให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด 
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ประเด็นท่ี 2 : หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม

ภายในสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

 สถาบันมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากสวัสดิการ

ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้กับบุคลากร เช่น กรณีบุคลากร

สมรส บุคลากรหรือคู่สมรสคลอดบุตร บุคลากรอุปสมบท 

ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อของ

เอกสารได้ท่ีหน่วยทรัพยากรบุคคล 

 นอกจากนี ้ มหาวิทยาล ัยมหิดลย ังม ีการจัด

สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) 

ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ท่ีเว็บไซต์ของกองทรัพยากร

บุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประเด็นท่ี 3 : มหาวิทยาลยัมหิดลให้การสนับสนุนนักวิจัย

อย่างไร 

 มหาวิทยาลัยมหิดลให้การสนับสนุนอาจารย์และ

นักวิจัยโดยแบ่งเป็น 9 ส่วน คือ ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลาย

น้ํา ซึ่งแต่ละเป้าหมายยังแบ่งออกเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว (เป็น 3 x 3 = 9 ส่วน) ซึ่งจะมีทุนสนับสนุน

การทําวิจัยให้แก่นักวิจัยทุกท่าน เพื่อสนับสนุนบุคลากร

ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 

 สําหรับค่า h-index มีความสําคัญอย่างไร ใน

เวลาอีกไม่นานจะมีระเบียบเรื ่องการขอตําแหน่งทาง

วิชาการรูปแบบใหม่ ซึ่งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะ

ได้ตําแหน่งเมื่อ h-index ถึงเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยจะนํามา

พิจารณาประกอบกับเกณฑ์อื ่น ๆ เช่น จํานวนผลงาน

ตีพิมพ์ จํานวนการอ้างอิง ฯลฯ 

งานวิจัยของ MB ในปี 2563 จะมุ่งมั่นสู่คุณภาพ

ระดับโลก ส่วนระบบประกันคุณภาพของ MB มีแผนที่จะ

มุ่งสู่ Thailand Quality Awards (TQA) ซึ่งทุกคนมีส่วน

สําคัญที่จะขับเคลื่อนให้สถาบันฯ สามารถก้าวไปสู่จุดน้ัน

ได้ และเราต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื ่ออนาคตและ

ความมั่นคงของทุก ๆ คน 

ประเด็นท่ี 4 : การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ แบ่งเป้าหมาย

เป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับที่ 1 คือ การพัฒนาทักษะงานประจําตาม 

JD และการที ่ได้รับมอบหมายให้มีปริมาณและคุณภาพ

ของงานดี ทันเวลา ผู้เก่ียวข้องพึงพอใจ 

ระดับที่ 2 คือ มีโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาตนเอง 

สร้างความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โครงการด้าน 

Green Office โครงการพัฒนานักบร ิหาร (MU-EDP) 

เป็นต้น เพื ่อเพิ ่มขอบเขตและความท้าทายใน JD ช่วย

พัฒนาบุคลากรรายอื ่น ๆ และยกระดับการพัฒนาของ

สถาบันฯ 

ระดับที่ 3 คือ บุคลากรมีตําแหน่งทางวิชาการท่ี

สูงขึ้น ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เพิ่มโอกาสการ

ได้รับทุนวิจัย และการได้รับเงินประจําตําแหน่ง เป็นต้น 

 

ประเด็นท่ี 5 : ความเปลี่ยนแปลงรอบร้ัว MB 

- เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ หม่ โ ด ย ใ ช ้ ง บ ปร ะม าณจาก

มหาวิทยาล ัย อาทิ Fluorescent microscope และ

กล้อง DelaVision นอกจากนี้ MB ยังเป็นเพื่อนบ้านกับ 

CIF ซึ่งมีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จํานวนมาก 

- MaSHARES @ MB: Co-working ความ

ร่วมมือกับ iNT เพ่ือเป็นท่ีแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เป็นแหล่ง

บ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการทํา Startup 

และร่วมงานกับภาคเอกชน 

- อาคารสัตว์ทดลองสาํหรับเลี้ยงกุ้ง ยุง และหนู 

- ความมั่นคงทางพลังงาน : Generator ตัวใหม่   

200 kV 
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จากนั ้น ผู ้อ ํานวยการได้เป ิดโอกาสให้บ ุคลากรและ

นักศึกษาถามคําถามและเสนอแนะความคิดเห็นผ่าน

โปรแกรมออนไลน์ “Slido” ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นการ

สื่อสารสองทาง และตอบคําถามแบบ real-time โดยสรุป

ประเด็นคําถามและความคิดเห็นต่าง ๆ ได้ ดังน้ี 

 

ด้านการบริหาร 

Q: ปัจจุบันสถาบันฯ และทีมบริหาร สามารถทําให้เกิด 

trust ได้มากน้อยเพียงใด 

A: ในเรื่องความโปร่งใสด้านการทํางาน สถาบันฯ ยึดถือ

นโยบาย ITA เป็นเรื่องสําคัญ มีระบบการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีการดําเนินการตามระเบียบ

ขั้นตอนที่ชัดเจน ทําทุกอย่างให้เป็น objective based 

(ภววิสัย) คือสามารถตรวจวัดได้ ลดการใช้ดุลยพินิจซึ่ง

เป็นนโยบายจากมหาวิทยาลัย โดยใช้ดุลยพินิจอย่างมี

ขอบเขต สามารถอธิบายเร่ืองธรรมาภิบาลได้ และสามารถ

ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเรื่อง ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติให้ดูว่า

เราทํางานจริง สามารถขับเคลื่อนให้ระบบเดินหน้าต่อไป

ได้ 

Q: ทําไมผู้บริหารสถาบันหลายตําแหน่งจึงเป็นรักษาการ

นานหลายปี เกี ่ยวกับกฎหมาย ม.มหิดล ที ่บ ังคับให้

ผู้บริหารต้องมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม ่

A: ผู้บริหารจํานวนหนึ่งเป็นข้าราชการ หรือบางตําแหน่ง

ยังไม่มีผู้ที่เหมาะสมจริง ๆ เนื่องจากต้องมีประสบการณ์

มากพอสมควรในการปฏิบัติหน้าที ่ บางตําแหน่งมีการ

แต่งตั้งผู้บริหารตัวจริงแล้ว ซึ่งได้แนะนําใน Meet the 

Director คร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและ

กายภาพ 

 

 

 

 

 

ด้านงานทรัพยากรบุคคล 

Q: ช่วงน้ีมบีุคลากรบรรจุใหม่เป็นจํานวนมาก น่าจะมีการ

จัดอบรมเร่ืองควรรู้ในสถาบันฯ ให้บุคลากรใหม่ทราบ 

A: สถาบันฯ มีแผนท่ีจะอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ 

นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช และ

เลขานุการสถาบันฯ ซึ่งจะจัดขึ้นเร็ว ๆ น้ี 

Q: ระบบการรับสมัครงานของสถาบันฯ ใช้ระบบอะไร 

ทําไมจึงมีคนเก่าท่ีลาออกจากงานไปแล้วกลับมาปฏิบัติใน

ตําแหน่งเดิม สถาบันฯ มีเหตุผลอะไรบ้าง 

A: ระบบการรับสมัครงานของสถาบันฯ อิงตามระบบ e-

Recruitment ของมหาวิทยาลัยมหิดล กระบวนการรับ

บุคลากรทุกประเภทจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการในส่วน

ที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อประเมินความรู ้ความสามารถตาม JD 

ผ ่านคะแนนทดสอบภาษาอ ั งกฤษตามเกณฑ ์ของ

มหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากรที ่ลาออกไปแล้ว หาก

กลับมาสมัครแล้วมีประสบการณ์สามารถตอบโจทย์งาน

นั้นได้ มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ JD และสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษ คณะกรรมการก็จะพิจารณาคัดเลือกตาม

ความเหมาะสม 

Q: สถาบันมีกฎเกณฑ์การคัดเล ือกบุคคลเข้าทํางาน

อย่างไรที ่มีประสิทธิภาพ ทํางานให้เกิดความคุ ้มค่าแก่

สถาบันฯ 

A: นอกจากการคัดเลือกบุคลากรตามระบบท่ีกล่าวไปแล้ว

นั ้น สถาบันฯ ยังมีระบบการทดลองงานที่เข้มข้น โดย

ผู้บริหารและคณะกรรมการจะตรวจสอบประสิทธิภาพของ

งานในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านเวลา คุณภาพ และปริมาณงาน 

หากไม่ผ่านเกณฑ์ บุคลากรคนนั้นก็จะไม่ผ่านการทดลอง

งาน ซึ ่งที ่ผ่านมามีบุคลากรจํานวนหนึ่งที ่ไม ่ผ่านการ

ทดลองงาน 

Q: ทําไมจึงมีการบรรจุเฉพาะบุคลากรในงานบริหาร

จัดการ แต่ไม่มีการบรรจุบุคลากรในงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม ซึ่งเป็นงานหลัก มีรายได้แก่สถาบันฯ 
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A: สถาบันฯ มกีารวิเคราะห์กรอบอัตรากําลังล่วงหน้า เน้น

ความสอดคล้องกับภาระงานและ JD ทั้งอัตราทดแทน

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ต่อสัญญา และอัตราทดแทน

เกษียณ เพ่ือทําให้การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งงานได้

อย่างเหมาะสมเพียงพอ ที่ผ่านมาสถาบันฯ ขอจัดสรร

อัตรากําลังจากมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี แต่ไม่ได้รับ

การจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในบางตําแหน่ง เนื ่องจาก

หลาย ๆ ตําแหน่งมีการถือครองเป็นจํานวนมากเมื่อเทียบ

กับสัดส่วนของผลงานหรือภาระงานของสถาบันฯ 

 

Q: ควรส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ

เจ้าหน้าที ่ ทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายสนับสนุน

ท่ัวไป 

A: อยู่ในแผนและมีการพูดคุยในกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งจะนําไป

หารือกันว่าจะดําเนินการอย่างไรจึงเหมาะสม เช่น เป็น

สวัสดิการค่าอบรม หรือจัดอบรมให้แก่บุคลากร เป็นต้น 

 

ด้านอาคารและสถานท่ี 

Q: ท่ีจอดรถของบุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงท่ีมี

การจัดประชุมต่าง ๆ 

A: แผนระยะสั้นของสถาบันฯ คือ ดําเนินการคือป้องปราม

ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาจอดรถในพื้นที่ของสถาบันฯ 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการปรับบุคคลที่ฝ่าฝืน สําหรับแผนใน

ระยะยาว คือ ดําเนินการจัดสรรพื ้นที ่ เพิ ่มเติมให้กับ

บุคลากร ซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการ 

 

ด้านเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

Q: อยากให้สถาบันฯ ช่วยเร่งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์

บางชน ิด  เช ่น  เค ร่ือง  centrifuge, gel doc เป ็นต้น 

เค ร่ืองมื อบางช นิด ท่ีซ่ อมไม่ ไ ด้ น้ันอยากให ้อ นุมั ติ

งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเคร่ืองมือใหม ่

A: สถาบันฯ มีคณะกรรมการเคร่ืองมือกลาง และติดตาม

ในท่ีประชุมกรรมการบริหารทุกเดือนเพ่ือประเมินว่ามี

เคร่ืองมือใดท่ีต้องซื้อเพ่ิมหรือทดแทนเคร่ืองมือเดิมท่ีชํารุด 

ซึ่งจะต้องมีการเขยีนโครงการเพ่ือเสนอพิจารณา

งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ ์นอกจากน้ียังมีการ

เปิดรับความคิดเห็นเร่ืองการจัดหาเคร่ืองมือท่ีจําเป็นผ่าน

เวทีต่าง ๆ เช่น เปิดให้กลุ่มสาขาวิชาหรือศูนย์วิจัยเสนอ

ครุภัณฑ์ผา่นคณะกรรมการเคร่ืองมือกลาง หรือการเปิด

โอกาสให้เสนอผ่านเวที Meet the Director ซึ่งท่ีผ่านมา

ก็มีการจัดหาตามท่ีเสนอมา 

 

นอกจากน้ี ยังให้ผู้เขา้ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อสิ่งท่ีอยากให้

สถาบันฯ ดําเนินการ สรุปได้ดังน้ี 

 

ด้านทรัพยากรบุคคล 

- ควรมีกิจกรรมพ่ีเลี ้ยง R2R แบบตัวต่อตัว เพ่ือ

กระตุ้นให้สร้างผลงานและเพ่ิมความสําเร็จ 

 

ด้านอาคารสถานท่ี 

- การจัดการเร่ืองยุงและหนูท่ีรบกวนในบางพ้ืนท่ี 
- ต้องการให้เพ่ิมท่ีจอดรถให้อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
- อยากมีระบบเสริมเครื่องปรับอากาศที่สามารถให้
คนในโซนนั้น ๆ ปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ เช่น 

บางโซนร้อนเกินไป บางโซนก็หนาวเกินไป เพราะ

ต้องทํางานในอุณหภูมิน้ันท้ังวัน 

 

ด้านสวัสดิการและสันทนาการ 
- จัดชั ่วโมงสันทนาการไว้ทํากิจกรรม อาทิตย์ละ
ครั ้ง หรือเดือนละครั ้งเหมือนท่ี OP ทํา เช่น ตี
ปิงปอง บอร์ดเกม เป็นต้น 

- อุปกรณ์และยาในห้องพยาบาลควรมีเพียงพอต่อ
ความต้องการ ยาในตู้แต่ละชั้นหมดอายุ ไม่มีคน
ดูแล 

- จัดกิจกรรมเสริมรายได้ให้บุคลากร เปิดร้านนํามา
โชว์ผลงานกันอย่างเป็นทางการ 

- กิจกรรมสันทนาการทุกพุธสิ้นเดือนช่วงเท่ียงเป็น
ต้นไป เพ่ือให้บุคลากรได้พบปะพูดคุยกัน 
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การประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

- การสําเนาต้นเร่ืองให้ส ่วนงานภายในกันเอง 
เปลี่ยนมาส่งอีเมลแทนการใช้กระดาษ 

- กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ดูแลต้นไม้ สวน

รอบอาคาร ปลูกผัก สวนดอกไม้บุคลากร เพ่ิม

สีสันและบรรยากาศ 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการ 

- วารสาร MB เน้นแจ้งข่าวพลังงาน ขอความ

ร่วมมือ แนวทางความคืบหน้า เป็นแบบออนไลน์

ก็ได้  

- อยากให้นําแอพลิเคชั่นที่ออกแบบมาสําหรับคุย
งานในองค ์กร อย ่าง Microsoft Teams หรือ 

Slack มาใช้แทน Line 

- สถาบันฯ ควรมีวิธีการประชาสัมพันธ์รายละเอียด
และประโยชน์จากการเขียนโครงการต่าง ๆ 

มากกว่าการส่งจดหมายเวียน เช่น จัดประชุมย่อย

เพ่ือแจ้ง/แลกเปลี่ยนความคิด 

- จ ัดก ิจกรรมท่ีช่วยปรับ mindset ท ี ่ด ี ให ้ กับ

บุคลากร รู ้จักให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ ่งกัน

และกัน ไม่ว่าร ้ายคนอื ่น แต่หันมาช่วยสร้าง

บรรยากาศในการทํางานท่ีมีความสุขดีกว่า 

- ใช้การสอนโดย MOOC เพิ ่มยอดผู ้เร ียนทาง

ออนไลน์ แก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย รับผู้ เรียนได้

จํานวนมากเพ่ิมรายได้ให้ขยับขึ้นเป็นไปได้หรือไม ่
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน Meet the Director คร้ังท่ี 7 
จากงาน Meet the director ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ

ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 70 คน โดยคําถามมีทั้งหมด 13 คําถาม ดังน้ี 
 

1. เพศ 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร่วมทําแบบประเมินความพงึพอใจทั้งสิ้น 70 คน คิดเป็นเพศหญิง จํานวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 70) และ

เพศชาย จํานวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 30) 
 

2. ประเภทของบุคลากร 

 
บุคลากรทีร่่วมทําแบบประเมนิความพึงพอใจ แบง่ออกเป็น ฝา่ยสนับสนุนมากที่สุดถึง ร้อยละ 83.4 (จํานวน 59 คน) 

ตามมาด้วยบุคลากรฝ่ายวิชาการที่ร้อยละ 14.3 (จํานวน 10 คน) และกลุม่สุดท้ายคือนักศึกษา ร้อยละ 1.4 

(จํานวน 1 คน) เท่าน้ัน 
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3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมคีวามเหมาะสม 

 
ผู้เข้าร่วมงานมีความคิดเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมมคีวามเหมาะสมมาก อยู่ทีร่้อยละ 52.9 

(จํานวน 37 คน) ซึ่งมากกว่าครั้งหน่ึงของผูร้่วมตอบแบบประเมินทัง้หมด ต่อมาคือผูท้ี่เห็นว่าระยะเวลาใน

การจัดกจิกรรมมคีวามเหมาะสมปานกลางและเหมาะสมมากที่สุด มีจํานวนใกลเ้คียงกัน คือ ร้อยละ 24.3 

(จํานวน 17 คน) และ ร้อยละ 21.4 (จํานวน 15 คน) ตามลาํดับ อย่างไรก็ตามมผีู้ทีเ่ห็นว่าระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรมดังกล่าวมคีวามเหมาะสมน้อยที่สุด จํานวน 1 คน (ร้อยละ 1.4) 

 

4. รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม 
 

 
 

จํานวนผู้เข้าร่วมงานร่วมแสดงความคิดเหน็ว่ารปูแบบของงานมคีวามเหมาะสมมากกว่ารอ้ยละ 50 (จํานวน 

35 คน) ตามมาด้วยกลุม่ผู้ทีเ่ห็นว่ารูปแบบของกิจกรรมมคีวามเหมาะสมปานกลางอยู่ที่ ร้อยละ 28.6 

(จํานวน 20 คน) และผู้ที่เห็นว่ารูปแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดอยู่ที่ ร้อยละ 18.6 (จํานวน 

13 คน) ทั้งน้ี มีผู้ประเมิน จํานวน 2 คน (ร้อยละ 2.9) เห็นว่ารูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสมน้อย 

 

 

 

 

 



 8 

5. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทีร่่วมทําแบบประเมินค่อนข้างพงึพอใจกับสถานที่จัดกจิกรรม ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 54.3 

(จํานวน 38 คน) เห็นว่าสถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมาก ซึ่งอีกรอ้ยละ 27.1 (จํานวน 19 คน) เห็นว่ามี

ความเหมาะสมมากทีสุ่ด และกลุม่สุดท้าย จํานวน 13 คน (ร้อยละ 18.6) เห็นว่าสถานทีจ่ัดกิจกรรมเหมาะสม

ปานกลาง โดยที่ไม่มผีู้ใดประเมินความเหมาะสมด้านสถานที่น้อยหรือน้อยทีสุ่ดเลย 

 

6. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมมคีวามท่ัวถึง 

 
 

การประชาสมัพันธ์ของกจิกรรมดังกล่าวมีการทําให้ผูท้ี่สนใจรับทราบกันอย่างทั่วถึง โดยผู้ทําแบบประเมินร้อยละ 

51.4 (จํานวน 36 คน) เห็นว่ามีการกระจายข่าวอย่างทั่วถึงมาก และมากทีสุ่ด ถึงร้อยละ 30 (จํานวน 21 คน) 

นอกจากน้ีผู้ทีเ่ห็นว่ามกีารประชาสมัพันธ์ทั่วถึงปานกลาง รอ้ยละ 18.6 (จํานวน 13 คน) แสดงให้เห็นว่า        

การประชาสมัพันธ์กิจกรรมทําได้ค่อนข้างดี 
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7. กิจกรรมสร้างความผูกพันภายในสถาบันฯ 

 
 

กิจกรรมดังกล่าวมีจํานวนผูป้ระเมินมีความคิดเห็นว่า สามารถสร้างความผูกพันภายในสถาบันฯปานกลางและ

มากอยู่ในจํานวนใกล้เคียงกัน กล่าวคือ กจิกรรมน้ีสร้างความผูกพันภายในสถาบันฯปานลาง ร้อยละ 41.4 

(จํานวน 29 คน) และสร้างความผูกพันภายในสถาบันฯมาก ร้อยละ 40 (จํานวน 28 คน) ทั้งน้ีมีบางส่วนเห็นว่า

กิจกรรมน้ีสร้างความผกูพันภายในสถาบันฯน้อยและน้อยทีสุ่ด จํานวน 5 คน (รอ้ยละ 7.1) และ จํานวน 1 คน 

(ร้อยละ 1.4) ตามลําดับ 

 

8. ทําให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินกิจการของสถาบันฯ 

 
 

ผู้ทําแบบประเมินส่วนมากเห็นว่ากิจกรรมน้ีทําให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการและการ

ดําเนินกิจการของสถาบันฯในระดับมาก ถึงร้อยละ 48.6 (จาํนวน 34 คน) ตามมาด้วยระดับปานกลาง 

ร้อยละ 28.6 (จํานวน 20 คน) และระดับมากทีสุ่ด ร้อยละ 18.6 (จํานวน 13 คน) ซึ่งบางส่วนเห็นว่า

กิจกรรมน้ีทําใหรู้้และเข้าใจการบริหารงานของสถาบันฯในระดับน้อย อยู่ทีร่้อยละ 4.3 (จํานวน 3 คน) 

 

 

 

 

7.1% 

4.3% 
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9. เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถาบันฯ 

 
 

ผู้เข้าร่วมงานส่วนมากประเมินว่ากิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน       

การบริหารงานของสถาบันฯ ในระดับมาก อยู่ทีร่้อยละ 47.1 (จํานวน 33 คน) โดยร้อยละ 27.1 (จํานวน 19 

คน) และร้อยละ 21.4 (จํานวน 15 คน) แสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ่ดและปานกลาง ตามลําดับ โดยมี

ผู้ประเมินจํานวน 3 คน (ร้อยละ 4.3) แสดงความคิดเห็นในระดับน้อย 

 

10. กิจกรรมส่งเสริมให้ส่วนงานภายในสถาบันฯดําเนินงานอยา่งมีคุณธรรมและโปร่งใส (Integrity & 

Transparency Assessment (ITA) 

 
 

ผู้เข้าร่วมงานเห็นว่า กิจกรรมน้ีส่งเสริมใหส้่วนงานภายในสถาบันฯดําเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสใน

ระดับมาก ถึงรอ้ยละ 41.4 (จํานวน 29 คน) ตามมาด้วยผู้ที่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ร้อยละ 32.9 

(จํานวน 23 คน) และระดับมากที่สุด ร้อยละ 17.1 (จํานวน 12 คน) แต่ผู้ที่ให้ความคิดเห็นในระดับน้อยและ

น้อยที่สุด อยู่ทีร่้อยละ 7.1  (จํานวน 5 คน) และร้อยละ 1.4 (จํานวน 1 คน) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

4.3% 

7.1% 
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11. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม 

 
 

ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมอยู่ในระดับมาก ถึงร้อยละ 51.4 (จํานวน 36 คน) ตามมาด้วยผู้

ที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 28.6 (จํานวน 20 คน) โดยที่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 17.1 (จํานวน 

12 คน) มีความพึงพอใจมากทีสุ่ด แต่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทีท่าํแบบประเมินน้ีจํานวน 2 คน (ร้อยละ 2.9) มีความ

พึงพอใจในภาพรวมน้อย 

 

12. ท่านได้รับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมคร้ังน้ีจากช่องทางใด (สามารถเลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 

จากการประชาสัมพันธ์กจิกรรมน้ี ผู้เข้าร่วมและทําแบบประเมินน้ีได้รบัข่าวสารกจิกรรมผ่านทาง กลุ่ม LINE 

ของสถาบันฯมากทีสุ่ด ถึงร้อยละ 71.4 (จํานวน 50 คน) ตามมาด้วยทางเว็บไซต์ ร้อยละ 60 (จํานวน 42 คน) 

และโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์กจิกรรม รอ้ยละ 55.7 (จํานวน 39 คน) ตามลําดับ ซึ่งจํานวน 17 คน (ร้อยละ 

24.3) ได้รับการบอกต่อจากเพือ่นร่วมงาน อีกร้อยละ 12.9 (จํานวน 9 คน) ทราบข่าวผ่านทาง Social Media 

และร้อยละ 1.4 (จํานวน 1 คน) ระบุอื่น ๆ ซึง่คือผ่านทาง Line 
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13. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

มีดังน้ี 

- งานจัดได้ดี ควรจัดทุก ๆ 3 เดือน 

- Slido เดือดมากจ้า 

- มีหลายๆข้อเสนอเกี่ยวกับหลากหลายปญัหาจาก Slido ควรเร่งปรับปรงุแก้ไขปัญหาตามทีเ่สนอกันใน

น้ันอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ 

- ควรจะแจกน้ําเปล่าด้วยค่ะ 
- ไม่ค่อยได้อะไร เหมอืนคนเอาปญัหามาโยนรวมกันแล้วทําใหม้ันเพิ่มข้ึนกว่าเดิม ทําให้ย่ิงทอ้ใจ 
- ผู้บริหารช่วยกันช้ีแจง ดีงามมากค่า 
- แนะนําผู้บริหารท่านอื่นทําหน้าที่อะไรแบบสรุป เน่ืองจากในประกาศหน้าที่ยาวไป 
- ไม่มีคะ 
- ไม่มีขอคิดเห็น 
- ควรมีแบบน้ีอกี 
- ท่านผอ. น่าจะตอบคําถามที่ว่า กรณี scanน้ิวมือแล้วไปหาหมอจรงิ ๆ และมีหลักฐานจรงิ. ท่านควร

ตอบว่าถือเป็นการลาฯ หรือไม ่

- N/A 

 


