
 

 

 

 

 

 
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล (Good governance) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

************************** 

คำชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี ้ เป็นการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อเก็บข้อมูลตามประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์

ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส มีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปงีบประมาณ 2564 

2. ผู้รับการประเมนิ คอื กรรมการประจำคณะ 

3. ผู้ประเมนิ คือ พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน 

 

ตอนท่ี 1 ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บรหิาร 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็นธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็น 

1. หลักประสทิธิผล (Effectiveness)  

    1.1 มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน

ตามงบประมาณที่ได้รบั  

4.33 

    1.2 มีกระบวนการปฏบิัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 4.17 

    1.3 มีการติดตาม ประเมนิผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 4.00 

2. หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)  

     2.1 มีการบริหารจดัการที่ได้ผลงานที่คุ้มคา่เมื่อเทียบกับเป้าหมายงบประมาณ 

และเวลาที่ใช้ไป 

4.33 

 



ประเด็นธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็น 

    2.2 มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักสำคัญในการบริหารงาน 4.33 

    2.3 สามารถแนะแนวทาง/แก้ไขปัญหาการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่

เกิดขึน้จากการทำงานของหน่วยงาน 

4.08 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

    3.1 สามารถดำเนินการดา้นการใหบ้ริการไดภ้ายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 4.17 

    3.2 สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไวว้างใจใหแ้ก่ผู้รับบริการ 4.17 

    3.3 สามารถตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผูร้ับบรกิาร และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้ 

4.17 

4. หลักภาระความรับผดิชอบ (Accountability)  

    4.1 แสดงความรับผดิชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนด

ไว ้     

4.42 

    4.2 มีความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของบุคลากรและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 4.25 

    4.3 มีสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 4.33 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  

    5.1 มีกระบวนการทำงานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบไดแ้ละ

สามารถชีแ้จงได้เมื่อมีข้อสงสัย 

4.08 

    5.2 บุคลากรสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง และข้อมูลมี

ความถูกต้อง 

4.25 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

    6.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมในการรับรู้เรยีนรูท้ำความเข้าใจ ร่วมแสดง

ทัศนะรว่มเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เก่ียวข้อง 

4.17 

    6.2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อร่วมคิดแนวทาง หรือร่วมการ

แก้ไขปัญหา 

4.33 

    6.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ

กระบวนการพัฒนาแผนงานหรืองานดา้นต่างๆ 

4.08 

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)  

    7.1 มีการกำหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานและ 4.33 



ประเด็นธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็น 

มอบหมายงานแกบุ่คลากรในหน่วยงานไดเ้หมาะสมกับปริมาณและคณุภาพของ

งานที่ทำ 

    7.2 มีการถ่ายโอนอำนาจ การตัดสินใจ การใช้ทรัพยากร และภารกิจ จาก

ผู้บริหารระดับสูง(คณบดี) ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น เพื่อให้

ดำเนินการแทนโดยมีอสิระตามสมควร 

4.25 

    7.3 มีการถ่ายโอนอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสนิใจ และการ

ดำเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการ

ดำเนินงานที่ดีของมหาวิทยาลัย 

4.33 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

    8.1 มีการใช้อำนาจตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการบริหารงาน

ดว้ยความเปน็ธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

4.75 

    8.2 มีการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 4.67 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  

    9.1 ผู้รับบริการได้รับการปฏิบตัิและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 4.33 

    9.2 มีการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ 4.42 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  

    10.1 มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ไดร้ับประโยชนแ์ละเสียประโยชน์

หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

4.17 

    10.2 มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพื่อสรุปข้อคิดเห็น 4.08 

    10.3 มกีารบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ 4.17 

ค่าเฉลี่ย 4.27 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. อยากไดม้ีการประชมุบุคลากร มากขึน้ไม่เฉพาะการประชุมยทุธศาสตร์และการทำกิจกรรม

ร่วมกันของบุคลากรมากขึน้ เช่น กินขา้ว ปลูกต้นไม ้แต่ไม่เอาแข่งกีฬา  อาจเป็นกิจกรรม vitality มีรางวัล

หรือใบประกาศให ้เช่น การเก็บแต้มบุญ การออกกำลังกาย การทำกิจกรรมอื่น ๆ  เป็นต้น  

2. อยากใหม้ีการปรับปรุงร้านค่าใต้ตึกใหส้วยงาม ถูกสุขลักษณะ ที่สามารถเป็นจุดเช็คอนิ ถ่ายรูป 

โพสต์เฟสบุ๊ก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ 

3. อยากใหม้ีตารางรถไฟฟ้าที่สามารถเข้าศูนยเ์ศรษฐกิจ เพื่อใหน้ิมิต และบุคลากรทั่วไป สามารถ

เข้าถงึพืน้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจไดง้่ายทั้งในแง่การจัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมถ่ายรปู เช็คอิน และการ

ไปซื้อช้อปสินค้า เป็นตน้ 

4. อยากใหค้ณะมี pilot plants หรือหอ้งครัวที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ จนสามารถรับจ้างหรือ

ดำเนินการผลติผลติภัณฑ์ขอ อย ได ้หรือรับจ้างผลิตได้  ซึ่งนอกจากจะสร้างชื่อเสียงแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครอง

คนในพืน้ที่ น่าจะเกดิความมั่นใจส่งบุตรหลานมาเรียนในคณะนีม้ากขึน้ 

5. อยากใหเ้ป็นคณบดคีนนี้ “บุญฤทธิ ์สนิค้างาม” ต่อไปอีก 5 ปี เพื่อจะได้แผนงานแก้ไขพัฒนา

คณะต่อเนื่อง โดยอาจปรับเปลี่ยน ปรับเพิ่มเติมรองฯ หรือผู้ช่วยฯ ตามเห็นสมควร เพื่อเสริมการทำงานให้

มีประสทิธิภาพและมศีกัยภาพสูงขึ้น ความเปน็สุขุม ลุยงานได้ทั้งบุ้น บู้ และเป็นสุภาพบุรุษของท่านสามารถ

เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรปัจจุบัน" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

************************** 

คำชี้แจง 

1. แบบประเมนิฉบับนี้ เป็นการประเมนิผลความพึงพอใจของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเก็บข้อมูลตามประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 

2. ผู้ประเมนิ คือ พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน 

ตอนท่ี 1 ระดับความคิดเห็นประเมินความพงึพอใจของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มรีะดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็น  
ระดับ 

ความพงึพอใจ 

ความพงึพอใจต่อตนเอง  

1. ดา้นความภาคภูมิใจในการทํางาน 4.58 

2. ดา้นสมรรถนะ 4.33 

ความพงึพอใจต่อมหาวทิยาลัย  

3. ดา้นทรัพยากรเกื้อหนุนการทำงาน  4.17 

4. ดา้นบริหารงานบุคคล/ ความก้าวหน้าในการทํางาน/ เงนิเดือน/ผลตอบแทน  4.25 

5. ดา้นะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  4.33 

6. ดา้นสนับสนุนงานวจิัย 3.83 

7. ด้านสนับสนุนงานสอนและงานวิจัย 4.00 

8. ดา้นสภาพแวดล้อม/ความปลอดภัยในการทำงาน 4.00 



ประเด็น  
ระดับ 

ความพงึพอใจ 

9. ดา้นระบบสาธารณปูโภค/หอพัก/การรักษาพยาบาล 3.92 

ความพงึพอใจต่อหน่วยงานท่ีสังกัด  

10. ดา้นภาระงาน 4.08 

11. ดา้นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 4.33 

12. ดา้นบริหารงานบคุคลและระบบสนับสนนุ ความก้าวหนา้ในสายงาน 4.33 

ค่าเฉลี่ย 4.18 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

-ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินความพงึพอใจการให้บรกิารของนักวทิยาศาสตร ์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

************************** 

คำชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้  เป็นการประเมินผลความพึงพอใจความพึงพอใจการให้บริการของ

นักวิทยาศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลตามประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

2. ผู้ประเมนิ คือ พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน 

ตอนท่ี 1 ระดับความคิดเห็นประเมินความพงึพอใจการให้บรกิารของนักวทิยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มรีะดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็น ระดับ 

1. ความมุ่งมัน่กระตือรอืร้น ตั้งใจในการทำงาน สนใจใฝ่รู้ และตรงตอ่เวลา 3.54  

2. ให้บริการที่เป็นมิตรดว้ยอัธยาศัยไมตรี สุภาพ และใหค้ำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่

ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ มมีนุษย์สัมพันธ์ ความมีนำ้ใจ เสียสละ 3.61  

3. ความสามารถในการวิเคราะหแ์ก้ไขปัญหา และตัดสินใจไดอ้ย่างรอบคอบ ทัน

เหตุการณ์ พัฒนางาน องค์ความรู้ใหม ่ 3.51  

4. ความสามารถในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกบัผู้อ่ืน 3.58  

5. ปฏิบัตติามนโยบาย กฎ ระเบียบ ความซื่อสัตย์สุจริต  และการรักษาวินยั จริยธรรม 3.68  

ค่าเฉลี่ย  3.58 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. อยากใหร้ับฟัง ความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

2. เพิ่มความสำคัญด้านการตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่และอยู่ประจำห้องปฏบิัติการ

อย่างสม่ำเสมอ 

 



สรุปผลการประเมินความพงึพอใจการให้บรกิารของสำนักงานคณะ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

************************** 

คำชี้แจง 

1. แบบประเมนิฉบับนี้ เป็นการประเมนิผลความพึงพอใจความพึงพอใจการใหบ้ริการของสำนักงาน

คณะ เพื่อเก็บข้อมูลตามประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ 2564 

2. ผู้ประเมนิ คือ พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน 

ตอนท่ี 1 ระดับความคิดเห็นประเมินความพงึพอใจการให้บรกิารของสำนักงานคณะ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มรีะดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็น ระดับ 

1. ความมุ่งมัน่กระตือรอืร้น ตั้งใจในการทำงาน สนใจใฝ่รู้ และตรงตอ่เวลา 3.47 

2. ให้บริการที่เป็นมิตรดว้ยอัธยาศัยไมตรี สุภาพ และใหค้ำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่

ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ มมีนุษย์สัมพันธ์ ความมีนำ้ใจ เสียสละ 

3.54 

3. ความสามารถในการวิเคราะหแ์ก้ไขปัญหา และตัดสินใจไดอ้ย่างรอบคอบ ทัน

เหตุการณ์ พัฒนางาน องค์ความรู้ใหม ่

3.37 

4. ความสามารถในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกบัผู้อ่ืน 3.53 

5. ปฏิบัตติามนโยบาย กฎ ระเบียบ ความซื่อสัตย์สุจริต  และการรักษาวินยั จริยธรรม 3.68 

ค่าเฉลี่ย 3.52 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. ควรใหค้ำแนะนำให้แก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 


