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หลักการและเหตุผล

 ดว้ยหน่วยทรพัยากรบุคคล ร่วมกับหน่วยสื่อสารองคก์ารและสารสนเทศ เล็งเห็นความส าคัญของ
การเสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหาร บคุลากร และนกัศึกษา ตลอดจนการสรา้งการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน ใหมี้ศักยภาพในการด าเนินงานมากย่ิงขึน้ อันจะเป็นกลไก
ส าคญัในการพฒันาสถาบนัชีววิทยาศาสตรโ์มเลกลุไดอ้ย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
การสรา้งปฏิสมัพันธร์ะหว่างผูบ้ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ในดา้นการถ่ายทอดนโยบาย การ
บริหารงาน และการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง จึงก าหนดใหมี้จดั
กิจกรรม  Meet the Director ครัง้ท่ี 10 ขึน้ เพื่อรว่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการด าเนินงานในดา้น
ต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับความต้องการของ
ประชาคมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนัฯ ต่อไป



วัตถุประสงค์

 เพ่ือเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร บคุลากร และนกัศกึษา ในดา้นการถ่ายทอดนโยบาย 
การบรหิารงาน และการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นตา่ง ๆ

 เพ่ือใหมี้การแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นการด าเนินงานดา้นตา่ง ๆ ของสถาบนัอนัจะเป็นประโยชนต์่อ
ภาพลกัษณ ์และการพฒันาสถาบนัฯ ต่อไป



ผลทีค่าดว่าจะไดรั้บ

 เกิดปฏิสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งผูบ้รหิาร บคุลากร และนกัศกึษาในดา้นการถ่ายทอด และรบัมอบนโยบาย
การบรหิารงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตา่ง ๆ

 คณะผูบ้รหิารไดร้บัทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะดา้นต่าง ๆ จากบคุลากร และนกัศกึษา เพ่ือ
น ามาปรบัปรุงแนวทางการบรหิารงานตอ่ไป



สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ร่วมงาน 

Meet the Director #10

 จากงาน Meet the Director ครัง้ท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผ่านมา มีจ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมทัง้สิน้ 142 คน และตอบ
แบบประเมินทัง้สิน้ 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59 โดยมีค าถามทัง้หมด 11 ค าถาม ดงันี ้

1. ประเภทของบุคลากร

บุคลากรท่ีร่วมท าแบบประเมินความพึงพอใจฯ แบง่ออกเป็น ฝ่ายสนับสนุนมากท่ีสุดถึงรอ้ยละ 67.9 (จ านวน 57 คน) และบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ท่ีรอ้ยละ 32.1 (จ านวน 27 คน)



2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม

ผูเ้ขา้ร่วมงานมีความคิดเห็นวา่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมมีความเหมาะสมมาก อยูท่ี่รอ้ยละ 56 คิดเห็นวา่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด อยูท่ี่

รอ้ยละ 23.8 คิดเห็นวา่มีความเหมาะปานกลาง อยูท่ี่รอ้ยละ 19 คิดเห็นวา่มีความเหมาะสมนอ้ย อยูท่ี่รอ้ยละ 5.6 และคิดเห็นวา่ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

จดักิจกรรมมีความเหมาะสมนอ้ย อยูท่ี่รอ้ยละ 1.2 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่กลุม่ผูเ้ขา้ร่วมงานสว่นใหญคิ่ดเห็นวา่ระยะเวลาการจดักิจกรรมครัง้น้ีมี

ความเหมาะสม



3. รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม (รูปแบบออนไลน ์ผ่าน Cisco Webex Meeting, Slido)

ผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นวา่รูปแบบของงานมีความเหมาะสมมาก อยูท่ี่รอ้ยละ 53.6  คิดเห็นวา่รูปแบบของงานมีความเหมาะสมมากท่ีสุด

อยูท่ี่รอ้ยละ 39.3 ตามมาดว้ยกลุม่ผูท่ี้เห็นวา่รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง อยูท่ี่รอ้ยละ 6 และผูท่ี้เห็นวา่รูปแบบกิจกรรมมีความ

เหมาะสมนอ้ย อยูท่ี่รอ้ยละ 1.2 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม



4. การประชาสมัพนัธกิ์จกรรมมีความทัว่ถึง 

ผูป้ระเมินมีความพึงพอใจกบัการประชาสมัพนัธข์องกิจกรรมดงักลา่ว ซ่ึงมีความคิดเห็นวา่มีการกระจายขา่วอยา่งทัว่ถึงมาก อยูท่ี่รอ้ยละ 46.4 

คิดเห็นวา่มีการกระจายขา่วในระดบัมากท่ีสุด อยูท่ี่รอ้ยละ 45.2 คิดเห็นวา่มีการกระจายขา่วในระดบัปานกลาง อยูท่ี่รอ้ยละ 7.1 และคิดเห็นวา่มีการ

กระจายขา่วอยา่งทัว่ถึงนอ้ย อยูท่ี่รอ้ยละ 1.2 ตามล าดบัแสดงใหเ้ห็นวา่การประชาสมัพนัธกิ์จกรรมมีความทัว่ถึง



5. กิจกรรมสรา้งความผูกพนัภายในสถาบนัฯ

กิจกรรมดงักลา่วมีจ านวนผูป้ระเมินมีความคิดเห็นวา่ สามารถสรา้งความผูกพนัภายในสถาบนัฯ ในระดบัมาก อยูท่ี่รอ้ยละ 50 สามารถสรา้ง

ความผูกพนัภายในสถาบนัฯ ในระดบัปานกลาง อยูท่ี่รอ้ยละ 32.1 สามารถสรา้งความผูกพนัภายในสถาบนัฯ ในระดบัมากท่ีสุด อยูท่ี่รอ้ยละ 11.9 

และสามารถสรา้งความผูกพนัภายในสถาบนัฯ ในระดบันอ้ยท่ีสุด อยูท่ี่รอ้ยละ 6 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่การจดักิจกรรมดงักลา่วสรา้งความผูกพนั

ภายในสถาบนัฯ



6. ท าใหไ้ดร้บัความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานและการด าเนินกิจการของสถาบนัฯ

ผูท้  าแบบประเมินสว่นมากเห็นวา่ กิจกรรมน้ีท าใหไ้ดร้บัความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริการและการด าเนินกิจการของสถาบนัฯ ท าใหไ้ดร้บั

ความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก อยูท่ี่รอ้ยละ 53.6 ท าใหไ้ดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุด อยูท่ี่รอ้ยละ 26.2 ท าใหไ้ดร้บัความรูค้วามเขา้ใจใน

ระดบัปานกลางรอ้ยละ 16.7 ตามมาดว้ยท าใหไ้ดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในระดบันอ้ย อยูท่ี่รอ้ยละ 3.6 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่กลุม่คนสว่นใหญใ่ห ้

ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริการและการด าเนินกิจการของสถาบนัฯ



7. เปิดโอกาสใหท่้านไดแ้สดงขอ้คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถาบนัฯ

ผูเ้ขา้ร่วมงานสว่นมากประเมินกิจกรรมดงักลา่ววา่ เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมีสว่นร่วมในการบริหารงานของสถาบนัฯ 

ในระดบัมาก อยูท่ี่รอ้ยละ 48.8 ในระดบัมากท่ีสุด อยูท่ี่รอ้ยละ 35.7  และในระดบัปานกลางท่ีสุด อยูท่ี่รอ้ยละ 13.1 และแสดงความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบันอ้ย อยูท่ี่รอ้ยละ 2.4 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่สถาบนัฯ เปิดโอกาสใหท้า่นไดแ้สดงขอ้คิดเห็นและมีสว่นร่วมในการบริหารงานของสถาบนัฯ



8. กิจกรรมส่งเสริมใหส่้วนงานภายในสถาบนัฯด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment 
(ITA)

ผูเ้ขา้ร่วมงานเห็นวา่ กิจกรรมน้ีสง่เสริมใหส้ว่นงานภายในสถาบนัฯ ด าเนินงานอยา่งมีคุณธรรมและโปร่งใสในระดบัมากถึงรอ้ยละ 47.6 ตามมา

ดว้ยผูท่ี้มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง อยูท่ี่รอ้ยละ 25 และระดบัมากท่ีสุด อยูท่ี่รอ้ยละ 22.6 และผูท่ี้ใหค้วามคิดเห็นในระดบันอ้ย อยูท่ี่รอ้ยละ 4.8 

ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่กิจกรรมดงักลา่วสง่เสริมใหส้ว่นงานภายในสถาบนัฯ ด าเนินงานอยา่งมีคุณธรรมและโปร่งใส



9. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม

ความพึงพอใจในภาพรวมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก อยูท่ี่รอ้ยละ 59.5 ตามมาดว้ยผูท่ี้มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด อยูท่ี่รอ้ยละ 

22.6 มีความพึงพอใจปานกลาง อยูท่ี่รอ้ยละ 15.5 และมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมนอ้ย อยูท่ี่รอ้ยละ 2.4 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็น

วา่ผูป้ระเมินสว่นใหญน่ั้นมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม



10. ท่านไดร้บัการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมครัง้น้ีจากช่องทางใด

จากการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมน้ี ผูเ้ขา้ร่วมและท าแบบประเมินน้ีไดร้บัขา่วสารกิจกรรมผา่นทาง กลุม่ LINE ของสถาบนัฯ มากท่ีสุดถึงรอ้ยละ 

86.9 (จ านวน 73 คน) ตามมาดว้ยทราบผา่นทางโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธกิ์จกรรมรอ้ยละ 48.8 (จ านวน 41 คน) ทราบผา่นทางเว็บไซตร์อ้ยละ 

47.6 (จ านวน 40 คน) ไดร้บัการบอกตอ่จากเพ่ือนร่วมงานรอ้ยละ 28.6 (จ านวน 24 คน) ทราบขา่วผา่นทาง Line สว่นตวั รอ้ยละ 10.7 (จ านวน 

9 คน)



11. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม

 โดยรวมกิจกรรม น้ีท าใหเ้ห็นภาพรวมขององคก์ร วา่มีทิศทางการด าเนินงานอยา่งไร  แตอ่าจจะมีการจดัประชุมแยกเฉพาะกลุม่ดว้ย  เชน่  สาย

วิชาการ  หรือสายสนับสนุน  เพ่ือใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบติั ของแตล่ะสาย เชน่  ท าอยา่งไร ถึงจะมีความกา้วหนา้ใน สายงานของตน  และการ

พฒันา บุคลากร  เป็นตน้

 ผูบ้ริหารใหค้ าแนะน าดีมากครบั

 ใชเ้วลามากไปเล็กนอ้ย

 เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก

 เป็นชอ่งทางท่ีผูป้ฏิบติัจะไดมี้โอกาสส่ือสารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รไดอี้กทางหน่ึง ขอใหเ้ปิดชอ่งทางน้ีไวต้อ่ไป และขอใหเ้พ่ิมชอ่ง

ทางการส่ือสารท่ีสะดวกหรือใชเ้วลานอ้ย กวา่น้ีจะดีมาก

 รูปแบบการจดัมีความเหมาะสม

 รวดเร็วกระชบั จดัการเวลาไดดี้มากคะ่ ขอบคุณคะ่

 สญัญาณการเช่ือมตอ่ระหวา่งประชุมมีปัญหา

 ท าใหเ้ขา้ใจแนวทางการด าเนินงานของสถาบนัมากข้ึน

 ควรมีการน าเสนอผลการด าเนินงานของสถาบนัในปีท่ีผา่นมา และส่ิงท่ีจะด าเนินการในอนาคต



11. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม (ต่อ)

 เพ่ิมเวลาการซกัถาม

 ถา้จดักิจกรรมทุก 3 เดือนน่าจะเพ่ิมการสรา้งความผูกพนัภายในสถาบนัไดเ้พ่ิมข้ึน

 ควรมีการเก็บค าถามใน Slido มาตอบกลบัแลว้สง่กลบัใหผู้ล้งทะเบียนเขา้ร่วม ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ขา้ร่วมฟงั หรือวีดีโอยอ้นหลงั

 ท าตอ่ไป

 การจดักิจกรรมครั้งน้ีดี

 ควรจดัอยา่งสม ่าเสมอ

 ใชเ้วลานานเกินไป

 ใหมี้กิจกรรมแบบน้ีตอ่เน่ืองตลอดไป

 ดีแลว้

 เวลาไมค่อ่ยเหมาะสม

 ระบบเสียงบางชว่งไมช่ดัเจน

 อยากขอใหช้ว่ยคุมระยะเวลาของงาน

 มีขอ้คิดใหม ่ๆ ในการท างาน

 ดีคะ่ ชอบ ใหมี้การพูดคุยแบบน้ี


