ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2561
คําอธิบาย แบบสอบถามชุดนี้เป็นการสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของสํานักฯ ประจําปี 2561 อันจะประกอบด้วยประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2.สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์
3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1= น้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
จากผู้ประเมินทั้งสิ้น 22 คน
1.1 เพศ แบ่งเป็น ชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และ หญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4
1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) แบ่งเป็น วิทยาเขตเวียงบัว จํานวน 22
คน คิดเป็นร้อยละ 100 และวิทยาเขตศูนย์แม่ริม จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2
1.3 ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประกอบด้วย ผู้บริหาร จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 งานบริหารงาน
ทั่วไป จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 งาน
ดูแ ลและบํา รุง ระบบคอมพิว เตอร์ จํา นวน 2 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 9.1 งานบริห ารและจัด การระบบเครือ ข่า ย
คอมพิว เตอร์ จํา นวน 3 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 13.6 และงานผลิต สื่อ การเรีย นการสอนอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ละงาน
ฝึกอบรม จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
รายการ
2.1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้ทราบอย่างสม่ําเสมอ
2) สนับให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
3) สร้างบรรยากาศความเป็นองค์กร (Unity) แก่บุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
2.2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์
1) มีความพร้อมด้านที่ตั้งเพื่อปฏิบัติงานและบริการตามพันธกิจของสํานักฯ
2) มีแสงสว่าง ความสะอาด และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการ
3) มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจาก
มหาวิทยาลัย
4) มีป้ายทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ ในอาคาร
5) มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรม 5 ส. ขององค์กรทุกปี
2.3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) มีการตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณระเบียง
2) มีการออกแบบระบบการพิมพ์งานร่วมกัน (Share Printer) ตามหลัก Green Office
3) มีจุดบริการกระดาษ Reuse เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
4) จัดหาอุปกรณ์ทําลายกระดาษเพื่ออํานวยความสะดวกในกระบวนการ recycle
ต่อไป
5) มีป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ
2.4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ําเสมอ
1) มีความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากร
รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนนการประเมิน
4.53
4.41
4.64
4.55
4.35
4.32
4.41
4.14
4.27
4.59
4.46
4.18
4.50
4.45
4.64
4.55
4.32
4.32
4.41

ข้อเสนอแนะ
1) อยากให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ
จากแบบประเมิน ความพึง พอใจ เมื่อ แบ่ง ตามรายการ พบว่า ค่า เฉลี่ย ความพึง พอใจจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที ่ส ุด ปรับ แต่ง และรัก ษาภูม ิท ัศ น์ใ ห้ส วยงาม สอดคล้อ งกับ ธรรมชาติ เป็น มิต รกับ สิ ่ง แวดล้อ ม
สิ่ง แวดล้อ ม มีค่า เฉลี่ย 4.46 อยู่ใ นระดับ พึง พอใจมาก สิ่ง แวดล้อ มด้า นความปลอดภัย ของอาคารสถานที่
สะอาดถูก สุข ลัก ษณะ และตกแต่ง อย่า งมีสุน ทรีย์ มีค่า เฉลี่ย 4.35 อยู่ใ นระดับ พึง พอใจมาก และการจัด ให้มี
พื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ตามลําดับ
ภาพรวมของความพึงพอใจของบุคลากรสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติท างศิล ปะและวัฒ นธรรม มีค่า เฉลี่ย 4.41 อยู่ใ นระดับ พึง พอใจมาก มีป ระเด็น ย่อ ยที่มีค วามพึง พอใจที่มี
คะแนนต่ํา สุด โดยมีค่า เฉลี่ย อยู่ที่ 4.14 ซึ่ง อยู่ร ะดับ ความพึง พอใจมาก ได้แ ก่ป ระเด็น สิ่ง แวดล้อ มด้า นความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ ความสะอาด และการออกแบบตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ (การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

และได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจากมหาวิทยาลัย) โดย สํานักฯ จะนําเอาหัวข้อดังกล่าวไป
พัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

