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รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพ่ือทราบถึงระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน โดยแยกตามงานในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ  

 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  จ านวนทั้งหมด 709 คน  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 
ตารางท่ี  1  ประเภทผู้รับบริการ 

ประเภทผู้รับบริการ งาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

งาน       
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน 
พัฒนา
และ

ส่งเสริม 
วิชาการ 

จ านวน 
ผู้รับ 

บริการ 
(คน) 

อาจารย ์ 3 2 3 1 0 5 14 
เจ้าหน้าท่ี 14 13 39 0 1 40 107 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 3 17 0 0 1 64 85 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 0 6 0 0 3 44 53 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 6 8 0 0 46 35 95 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 48 29 1 0 13 93 184 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 3 6 0 0 0 11 20 
นักศึกษา ป.โท 0 0 0 6 0 0 6 
นักศึกษา ป.เอก 0 0 0 0 0 0 0 
ศิษย์เก่า 26 8 0 0 0 7 41 
ผู้สมคัรเข้าศึกษา 0 89 0 0 0 0 89 
อื่น ๆ 0 6 0 0 0 9 15 
จ านวนผู้รับบริการ (คน) 103 184 43 7 64 308 709 

ร้อยละ 14.53 25.95 6.06 0.99 9.03 43.44 100.00 
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 จากตารางที่ 1 ประเภทผู้รับบริการ เมื่อพิจารณาตามประเภทของผู้รับบริการ จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 709 คน พบว่า งานที่มีผู้รับบริการมากที่สุด คือ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ จ านวน 308 คน     
คิดเป็นร้อยละ 43.44  รองลงมาคือ งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.95 งานทะเบียนและประมวลผล จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 งานบริหารและธุรการ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 และงาน
บัณฑิตศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี  2  ช่องทางในการรับบริการ 

ช่องทางในการับบริการ งาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน
บัณฑิต
ศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

เคาน์เตอร์บริการ 94 144 18 4 49 280 589 69.95 
โทรศัพท์ภายใน 4 4 28 0 0 12 48 5.70 
บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร 5 1 33 0 4 18 61 7.24 
Line 5 15 4 0 4 13 41 4.87 
Facebook 7 27 18 3 7 13 75 8.91 
Website 2 8 2 5 5 6 28 3.33 

รวม 842 100.00 
 
 จากตารางที่ 2 ช่องทางในการรับบริการ ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน อาจจะรับบริการในช่องทางต่างๆ  
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 709 คน พบว่า
ผู้รับบริการได้เข้ารับบริการในช่องทางต่างๆ  ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 842 ครั้ง  
เมื่อพิจารณาช่องทางในการให้บริการ พบว่า ช่องทางในการรับบริการที่มีผู้รับบริการมากที่สุด คือ เคาน์เตอร์
บริการ จ านวน 589 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.95 รองลงมาคือ Facebook จ านวน 75 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.91  
บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร จ านวน 61 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.24 โทรศัพท์ภายใน จ านวน 48 ครั้ง คิดเป็น           
ร้อยละ 5.70 Line จ านวน 41 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.87  และ Website จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 6.05 
ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  3 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานทะเบียนและประมวลผล 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน (คร้ัง) ร้อยละ 

การรับส่งผลการเรียน 12 9.76 
การตรวจสอบผูส้ าเร็จการศึกษา 34 27.64 
การขอข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ 2 1.63 
การขอตรวจสอบผลการเรียน 6 4.88 
การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน 10 8.13 
การขอหลักฐานทางการศึกษา 24 19.51 
การยื่นค าร้อง 28 22.76 
อื่น ๆ 7 5.69 

รวม 123 100 
 
 จากตารางที่  3 ผู้ รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานทะเบียนและประมวลผล                       
ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน อาจจะติดต่องานทะเบียนและประมวลผลได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 123 ครั้ง        
เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการติดต่อรับบริการของงานทะเบียนและประมวลผล พบว่า ผู้รับบริการติดต่อ
รับบริการในเรื่องใดของงานทะเบียนและประมวลผลมากที่สุด คือ การตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน            
34 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.64 รองลงมาคือ ยื่นค าร้อง จ านวน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.76 การขอหลักฐาน
ทางการศึกษา จ านวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.51 การรับส่งผลการเรียน จ านวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.76 
การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน จ านวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.13 อ่ืนๆ จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.69 
การขอตรวจสอบผลการเรียน จ านวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.88  และการขอข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ 
จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.63 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี  4 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 

การรับสมัครนักศึกษา 100 52.91 
การแนะแนวการศึกษา 28 14.81 
ค าร้องเปลี่ยนช่ือ - สกุล/ใบรับรอง/ใบรายงานผลการเรียน 55 29.10 
ทุนการศึกษา 0 0.00 
อื่น ๆ 6 3.17 

รวม 189 100 
 
 จากตารางที่ 4 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา                
ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน อาจจะติดต่องานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 189 ครั้ง            
เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการติดต่อรับบริการของงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา พบว่า 
ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษามากที่สุด คือ การรับสมัคร
นักศึกษา จ านวน 100 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.91 รองลงมาคือ ค าร้องเปลี่ยนชื่อ - สกุล/ใบรับรอง/ใบรายงาน
ผลการเรียน จ านวน 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.11 การแนะแนวการศึกษา จ านวน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.81 
และอ่ืนๆ จ านวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  5  ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานบริหารและธุรการ 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 

เอกสารธรุการ 30 40.54 
ประชุมสภาวิชาการ 14 18.92 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (กว.) 16 21.62 
การเงิน/พัสดุส านักงาน 1 1.35 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 10 13.51 
อื่น ๆ 3 4.05 

รวม 74 100.00 
 
 จากตารางที่ 5 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานบริหารและธุรการ ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน 
อาจจะติดต่องานบริหารและธุรการได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 74 ครั้ง เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการ
ติดต่อรับบริการของงานบริหารและธุรการ พบว่า ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานบริหารและธุรการ
มากที่สุด คือ เอกสารธุรการ จ านวน 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.54 รองลงมาคือ การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ (กว.) จ านวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.92 ประชุมสภาวิชาการ จ านวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.92 
งานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.51 อ่ืนๆ จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.05 
และการเงิน/พัสดุส านักงาน จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.35 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี  6  ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานบัณฑิตศึกษา 

รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 
การลงทะเบยีนเรยีน 6 54.55 
ขอรักษาสภาพ 0 0.00 
การขอสอบ 3 บท / 5 บท 2 18.18 
การขอส าเร็จการศึกษา 2 18.18 
อื่น ๆ  1 9.09 

รวม 11 100.00 
 
 จากตารางที่ 6 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน 
อาจจะติดต่องานบัณฑิตศึกษาได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 11 ครั้ง เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการติดต่อ              
รับบริการของงานบัณฑิตศึกษา พบว่า ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานบัณฑิตศึกษามากที่สุด คือ   
การลงทะเบียนเรียน จ านวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ การขอสอบ 3 บท / 5 บท จ านวน 2 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 18.18 การขอส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 และอ่ืนๆ จ านวน 1 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  7  ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 

เตรียมสหกจิศึกษา 59 76.62 
ระหว่างปฏิบตัิสหกิจศึกษา 2 2.60 
หลังปฏิบัตสิหกิจศึกษา 4 5.19 
มคอ.4/ มคอ.6 3 3.90 
เพิ่ม-ถอน/เปิดกรณีพเิศษ 8 10.39 
อื่น ๆ 1 1.30 

รวม 77 100.00 
 
 จากตารางที่ 7 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ              
ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน อาจจะติดต่องานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 77 ครั้ง            
เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการติดต่อรับบริการของงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พบว่า ผู้รับบริการ
ติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมากที่สุด คือ เตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 59 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 76.62 รองลงมาคือ เพ่ิม-ถอน/เปิดกรณีพิเศษ จ านวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.39 ปฏิบัติ            
สหกิจศึกษา จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.19 มคอ.4/ มคอ.6 จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.90      
ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.60 และอ่ืนๆ จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.30 
ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี  8  ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 

เปิดกรณีพิเศษ 36 9.73 
เพิ่ม - ถอนรายวิชา 237 64.05 
ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอนรายวิชา 41 11.08 
ยกเลิกรายวิชา 9 2.43 
ตารางเรียน/ตารางสอน 14 3.78 
หลักสตูร/แผนการเรยีน 12 3.24 
ค าอธิบายรายวิชา 5 1.35 
รายวิชาทั่วไป (GE) 4 1.08 
อื่น ๆ 12 3.24 

รวม 370 100.00 
 
 จากตารางที่  8 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ              
ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน อาจจะติดต่องานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 370 ครั้ง              
เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการติดต่อรับบริการของงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ พบว่า ผู้รับบริการ
ติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการมากที่สุด คือ เพ่ิม - ถอนรายวิชา จ านวน 237 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 64.05 รองลงมาคือ ยกเว้นรายวิชา/เทียบโอนรายวิชา จ านวน 41 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.08 
เปิดกรณีพิเศษ จ านวน 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.73 ตารางเรียน/ตารางสอน จ านวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.78 
หลักสูตร/แผนการเรียน จ านวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.24 อ่ืนๆ จ านวน จ านวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.24 
ยกเลิกรายวิชา จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.43 ค าอธิบายรายวิชา จ านวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.35  
และรายวิชาทั่วไป (GE) จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.08 ตามล าดับ  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 

ตารางท่ี  9 ภาพรวมความพึงพอใจในด้านการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

งาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน 
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ 

4.60 4.40 4.49 4.24 4.06 4.44 4.42 

1. ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการ 
ที่ประกาศไว้ มคีวามชัดเจน 

4.56 4.00 4.53 4.14 4.09 4.43 4.40 

2. เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการมีความ
ชัดเจน ในการชี้แจงข้อมูล อธิบาย 
และให้ค าแนะน า 

4.64 4.00 4.47 4.29 4.08 4.43 4.42 

3. กระบวนงานมีเอกสาร
แบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจน  
ทุกขั้นตอน 

4.60 4.00 4.47 4.29 4.02 4.46 4.43 

ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที ่                   
ผู้ให้บริการ 

4.65 4.53 4.67 4.29 4.20 4.58 4.55 

1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ี             
ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผไ่ม่ปดัความ
รับผิดชอบ 

4.64 4.00 4.67 4.29 4.23 4.55 4.54 

2. มีความสามารถในการตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า 
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องจนจบ
กระบวนการ 

4.60 4.00 4.65 4.29 4.14 4.58 4.52 

3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
ฯลฯ 

4.70 4.00 4.70 4.29 4.23 4.61 4.58 

ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

4.54 4.39 4.65 4.07 4.09 4.47 4.43 

1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ให้
เหมาะสมกับการให้บริการ 

4.58 4.00 4.58 4.00 4.11 4.49 4.43 

2. มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
หลากหลายช่องทาง ได้รับการตอบ
กลับอย่างรวดเร็ว เช่น Line , 
Facebook และโทรศัพท์ 

4.53 4.00 4.67 4.29 4.05 4.48 4.45 

3. ช่วงเวลาการให้บริการ  
(08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน 
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
มีความเหมาะสม 

4.56 4.00 4.70 4.00 4.11 4.50 4.47 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

งาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน 
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

4. อุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ 
คอมพิวเตอรส์ืบค้น เหมาะสม 
เพียงพอ 

4.47 4.00 4.65 4.00 4.08 4.40 4.37 

ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

4.58 4.44 4.61 4.24 4.19 4.50 4.47 

1. ได้รับบริการตรงตาม 
ความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน  
และคุ้มค่า (กับการรอ ,  
กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย) 

4.59 4.00 4.60 4.29 4.25 4.52 4.48 

2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรง
ตามเวลาที่นัดหมาย 

4.58 4.00 4.60 4.29 4.11 4.51 4.47 

3. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการ 

4.57 4.00 4.63 4.14 4.22 4.48 4.47 

ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศ
หน่วยงาน 

4.54 4.39 4.59 4.05 4.07 4.49 4.43 

1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึง
ระบบสารสนเทศการให้บริการ
เข้าถึงได้ง่าย 

4.54 4.00 4.63 4.14 4.11 4.50 4.45 

2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านอินเทอร์เนต็อย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์

4.56 4.00 4.63 4.00 4.05 4.47 4.43 

3. กรณีที่ข้ันตอนซับซ้อน มีคูม่ือ
การใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ 
เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบตอบกลับ
อย่างรวดเร็ว 

4.51 4.00 4.51 4.00 4.05 4.49 4.42 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 4.43 4.61 4.17 4.12 4.49 4.45 

 

 จากตารางที่ 9 ภาพรวมความพึงพอใจในด้านการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและ                
งานทะเบียน ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 ระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
4. ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  
5. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  
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 และมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการของแต่ละงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดล าดับความพึงพอใจจากมากสุด ไปน้อยสุดดังนี้  

1. งานบริหารและธุรการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
2. งานทะเบียนและประมวลผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
3. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
4. งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
5. งานบัณฑิตศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
6. งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

ตารางท่ี  10 ความพึงพอใจในด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
รายการ งาน

ทะเบียน
และ

ประมวลผล 

งาน 
แนะแนว

และ 
การรับเข้า
นักศึกษา 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

1. ข้อมูลและช่วงเวลา
ก าหนดการที่ประกาศไว้              
มีความชัดเจน 

4.56 4.00 4.53 4.14 4.09 4.43 4.40 

2. เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ             
มีความชัดเจน ในการชี้แจงข้อมลู 
อธิบาย และให้ค าแนะน า 

4.64 4.00 4.47 4.29 4.08 4.43 4.42 

3. กระบวนการและขั้นตอนมี
เอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการ
ชัดเจนทุกข้ันตอน 

4.60 4.00 4.47 4.29 4.02 4.46 4.43 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 4.40 4.49 4.24 4.06 4.44 4.42 
 

 จากตารางที่ 10 ความพึงพอใจในด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการ             
และงานทะเบียน ในด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ               
ในกระบวนการและข้ันตอนมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความชัดเจน ในการชี้แจงข้อมูลอธิบาย และให้ค าแนะน า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
และข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการที่ประกาศไว้มีความชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  11 ความพึงพอใจในด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
รายการ งาน

ทะเบียน
และ

ประมวลผล 

งาน 
แนะแนว

และ 
การรับเข้า
นักศึกษา 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน 
พัฒนา 
และ 

ส่งเสริม
วิชาการ 

ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ี                  
ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผไ่ม่ปดัความ
รับผิดชอบ 

4.64 4.00 4.67 4.29 4.23 4.55 4.54 

2. มีความสามารถในการตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องจนจบกระบวนการ 

4.60 4.00 4.65 4.29 4.14 4.58 4.52 

3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบฯลฯ 

4.70 4.00 4.70 4.29 4.23 4.61 4.58 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 4.53 4.67 4.29 4.20 4.58 4.55 

 

 จากตารางที่ 11 ความพึงพอใจในด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55          
เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่ขอรับสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมาคือผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการมีกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่ปัดความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสามารถในการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้            
อย่างถูกต้องจนจบกระบวนการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  12   ความพึงพอใจในด้านที่ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
รายการ งาน

ทะเบียน
และ

ประมวลผล 

งาน 
แนะแนว

และ 
การรับเข้า
นักศึกษา 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่
ให้เหมาะสมกับการให้บริการ 

4.58 4.00 4.58 4.00 4.11 4.49 4.43 

2. มีช่องทางการติดต่อ
ประสานงานหลากหลายช่องทาง 
ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว 
เช่น Line , Facebook และ
โทรศัพท ์

4.53 4.00 4.67 4.29 4.05 4.48 4.45 

3. ช่วงเวลาการให้บริการ (08.00 
– 16.30 น. ของทุกวัน ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์) มีความ
เหมาะสม 

4.56 4.00 4.70 4.00 4.11 4.50 4.47 

4. อุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ 
คอมพิวเตอรส์ืบค้น เหมาะสม 
เพียงพอ 

4.47 4.00 4.65 4.00 4.08 4.40 4.37 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 4.39 4.65 4.07 4.09 4.47 4.43 

 

 จากตารางที่ 12 ความพึงพอใจในด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43         
เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก         
มากที่สุด คือ ช่วงเวลาการให้บริการ (08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีความเหมาะสม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมา คือ มีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง ได้รับการตอบกลับ
อย่างรวดเร็ว เช่น Line Facebook และโทรศัพท์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ให้
เหมาะสมกับการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ 
คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี   13   ความพึงพอใจในด้านที่ด้านที่ ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
รายการ งาน

ทะเบียน
และ

ประมวลผล 

งาน 
แนะแนว

และ 
การรับเข้า
นักศึกษา 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

1. ได้รับบริการตรงตาม               
ความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน  
และคุ้มค่า (กับการรอ ,                   
กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย) 

4.59 4.00 4.60 4.29 4.25 4.52 4.48 

2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศ      
ตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

4.58 4.00 4.60 4.29 4.11 4.51 4.47 

3. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการ 

4.57 4.00 4.63 4.14 4.22 4.48 4.47 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.58 4.44 4.61 4.24 4.19 4.50 4.47 

 

 จากตารางที่ 13 ความพึงพอใจในด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47         
เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการได้รับบริการตรงตาม        
ความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน และคุ้มค่า (กับการรอ กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.48 
รองลงมา คือ ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย และได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.47 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  14  ความพึงพอใจในด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
รายการ งาน

ทะเบียน
และ

ประมวลผล 

งาน 
แนะแนว

และ 
การ

รับเข้า
นักศึกษา 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน 
สหกิจ
ศึกษา
และ

พัฒนา
อาชีพ 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 

1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึง
ระบบสารสนเทศการให้บริการ
เข้าถึงได้ง่าย 

4.54 4.00 4.63 4.14 4.11 4.50 4.45 

2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านอินเทอร์เนต็อย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์

4.56 4.00 4.63 4.00 4.05 4.47 4.43 

3. กรณีที่ข้ันตอนซับซ้อน มีคูม่ือ
การใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ 
เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบตอบกลับ
อย่างรวดเร็ว 

4.51 4.00 4.51 4.00 4.05 4.49 4.42 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 4.39 4.59 4.05 4.07 4.49 4.43 

 
 จากตารางที่ 14 ความพึงพอใจในด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43        
เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึง           
ระบบสารสนเทศการให้บริการเข้าถึงได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และกรณีที่ขั้นตอนซับซ้อน 
มีคู่มือการใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับอย่างรวดเร็ว  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
งาน ข้อเสนอแนะ 

งานบริหารและธุรการ  - ควรมีแอร์คะ 
งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ - เจ้าหน้าที่บริการดี ช่วยเหลือนักศึกษาตรงจุด  

- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้งานไม่เพียงพอ มักจะมีปัญหาทาง
อินเทอร์เน็ตและเครื่องปริ้นเตอร ์

- รอคิวนาน อากาศภายในห้องท าให้หายใจไม่สะดวก และร้อนมาก 
งานทะเบียนและประมวลผล - ได้รับความอ านวยความสะดวก ในการติดต่อประสานงานได้เป็น

อย่างดี 
งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา - อากาศร้อนมากคะ 
งานบัณฑิตศึกษา - 
งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ - 
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ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเม่ือปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มผู้รับบริการใดที่ให้คะแนนน้อยที่สุด ซึ่งในปีการศึกษา 2562 
พบว่า ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากับ 4.42 คะแนน ได้ดังนี้  

รายงานความพึงพอใจ แยกตามประเภทผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 
อาจารย ์ 4.15 
เจ้าหน้าท่ี 4.61 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 3.84 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 4.09 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 4.42 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 4.35 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 4.40 
นักศึกษา ป.โท 4.33 
นักศึกษา ป.เอก - 
ศิษย์เก่า 4.59 
ผู้สมคัรเข้าศึกษา 4.31 
อื่น ๆ 4.28 

 

 ความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากับ 4.42 
คะแนน เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียน พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.61 รองลงมาคือ ศิษย์เก่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 นักศึกษา ป.โท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ผู้สมัคร          
เข้าศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และนักศึกษา ป.เอกไม่มี ตามล าดับ  

 

 

 

                     
  



ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  ประจ าปีการศึกษา  2562 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ท าเครื่องหมาย ในช่องว่าง    

1. ประเภทผู้รับบริการ:    อาจารย์    เจ้าหน้าที ่   นักศึกษาชั้นปีที่       
   ศิษย์เก่า    ผู้สมัครเข้าศึกษา   อ่ืน ๆ       
2. ช่องทางในการรับบริการ  
   เคาน์เตอร์บริการ        โทรศัพท์ภายใน        บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร 
   Line                    Facebook             Website   
3. ท่านรับบริการจากงานบริหารและธุรการ ในเรื่องใด 
  เอกสารธุรการ    ประชุมสภาวิชาการ    ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (กว.) 
  การเงิน/พัสดุส านักงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา     อ่ืนๆ ระบุ      

ส่วนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1. ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการที่ประกาศไว้ มีความชัดเจน       
2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีความชัดเจน ในการช้ีแจงข้อมูล อธิบาย และให้ค าแนะน า      
3. กระบวนการและขั้นตอนมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน      
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่           

ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
     

2. มีความสามารถในการตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องจนจบกระบวนการ      
3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ      
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ใหเ้หมาะสมกับการให้บริการ      
2. มีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น Line , Facebook 

และโทรศัพท ์
     

3. ช่วงเวลาการให้บริการ (08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีความเหมาะสม       
4. อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม เพียงพอ      
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน และคุ้มค่า (กับการรอ , กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย)      
2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย      
3. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ      
ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึงระบบสารสนเทศการให้บริการเข้าถึงได้ง่าย      
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์      
3. กรณีที่ข้ันตอนซับซ้อน มีคู่มือการใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับอย่างรวดเร็ว       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
               
                                                                            

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ  (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ท าเครื่องหมาย ในช่องว่าง    

1. ประเภทผู้รับบริการ:    อาจารย์    เจ้าหน้าที ่   นักศึกษาชั้นปีที่       
   ศิษย์เก่า    ผู้สมัครเข้าศึกษา   อ่ืน ๆ       
2. ช่องทางในการรับบริการ  
   เคาน์เตอร์บริการ       โทรศัพท์ภายใน        บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร 
   Line                    Facebook             Website   
3. ท่านรับบริการจากงานทะเบียนและประมวลผล  ในเรื่องใด 
 การรับส่งผลการเรียน       การตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา   การขอข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ 
 การขอตรวจสอบผลการเรียน    การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน    การขอหลักฐานทางการศึกษา 
 การยื่นค าร้อง ระบุ  อ่ืนๆ ระบุ         

ส่วนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1. ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการที่ประกาศไว้ มีความชัดเจน       
2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีความชัดเจน ในการช้ีแจงข้อมูล อธิบาย และให้ค าแนะน า      
3. กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน      
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่           

ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
     

2. มีความสามารถในการตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องจนจบกระบวนการ      
3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ      
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ใหเ้หมาะสมกับการให้บริการ      
2. มีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น Line , Facebook 

และโทรศัพท ์
     

3. ช่วงเวลาการให้บริการ (08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีความเหมาะสม       
4. อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม เพียงพอ      
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน และคุ้มค่า (กับการรอ , กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย)      
2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย      
3. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ      
ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึงระบบสารสนเทศการให้บริการเข้าถึงได้ง่าย      
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์      
3. กรณีที่ข้ันตอนซับซ้อน มีคู่มือการใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับอย่างรวดเร็ว       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
               
                                                                            

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ  (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ท าเครื่องหมาย ในช่องว่าง    

1. ประเภทผู้รับบริการ:    อาจารย์    เจ้าหน้าที ่   นักศึกษาชั้นปีที่       
   ศิษย์เก่า    ผู้สมัครเข้าศึกษา   อ่ืน ๆ       
2. ช่องทางในการรับบริการ  
   เคาน์เตอร์บริการ        โทรศัพท์ภายใน        บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร 
   Line                    Facebook             Website   
3. ท่านรับบริการจากงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา  ในเรื่องใด 
 การรับสมัครนักศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  ค าร้องเปลี่ยนชื่อ – สกุล / ใบรับรอง / ใบรายงานผลการเรียน 
 ทุนการศึกษา   อ่ืนๆ ระบุ      

ส่วนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1. ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการที่ประกาศไว้ มีความชัดเจน       
2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีความชัดเจน ในการช้ีแจงข้อมูล อธิบาย และให้ค าแนะน า      
3. กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน      
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่           

ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
     

2. มีความสามารถในการตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องจนจบกระบวนการ      
3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ      
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ใหเ้หมาะสมกับการให้บริการ      
2. มีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น Line , Facebook 

และโทรศัพท ์
     

3. ช่วงเวลาการให้บริการ (08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีความเหมาะสม       
4. อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม เพียงพอ      
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน และคุ้มค่า (กับการรอ , กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย)      
2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย      
3. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ      
ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึงระบบสารสนเทศการให้บริการเข้าถึงได้ง่าย      
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์      
3. กรณีที่ข้ันตอนซับซ้อน มีคู่มือการใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับอย่างรวดเร็ว       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
               
                                                                            

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ  (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ท าเครื่องหมาย ในช่องว่าง    

1. ประเภทผู้รับบริการ:    อาจารย์    เจ้าหน้าที ่   นักศึกษาชั้นปีที่       
   ศิษย์เก่า    ผู้สมัครเข้าศึกษา   ผู้ปกครอง  อ่ืน ๆ    
2. ช่องทางในการรับบริการ  
   เคาน์เตอร์บริการ         โทรศัพท์ภายใน        บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร 
   Line                    Facebook             Website   
3. ท่านรับบริการจากงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ  ในเรื่องใด 
  เปิดกรณีพิเศษ   เพ่ิม – ถอนรายวิชา           ยกเว้นรายวิชา / เทียบโอนรายวิชา 
  ยกเลิกรายวิชา   ตารางเรียน / ตารางสอน     หลักสูตร / แผนการเรียน 
  ค าอธิบายรายวิชา       รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)      อ่ืนๆ ระบุ        

ส่วนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1. ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการที่ประกาศไว้ มีความชัดเจน       
2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีความชัดเจน ในการช้ีแจงข้อมูล อธิบาย และให้ค าแนะน า      
3. กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน      
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่           

ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
     

2. มีความสามารถในการตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องจนจบกระบวนการ      
3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ      
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ใหเ้หมาะสมกับการให้บริการ      
2. มีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น Line , Facebook 

และโทรศัพท ์
     

3. ช่วงเวลาการให้บริการ (08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีความเหมาะสม       
4. อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม เพียงพอ      
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน และคุ้มค่า (กับการรอ , กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย)      
2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย      
3. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ      
ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึงระบบสารสนเทศการให้บริการเข้าถึงได้ง่าย      
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์      
3. กรณีที่ข้ันตอนซับซ้อน มีคู่มือการใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับอย่างรวดเร็ว       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
               
                                                                            

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ  (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ท าเครื่องหมาย ในช่องว่าง    

1. ประเภทผู้รับบริการ:    อาจารย์    เจ้าหน้าที ่   นักศึกษาชั้นปีที่       
   ศิษย์เก่า    ผู้สมัครเข้าศึกษา   อ่ืน ๆ       
2. ช่องทางในการรับบริการ  
   เคาน์เตอร์บริการ        โทรศัพท์ภายใน        บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร 
   Line                    Facebook             Website   
3. ท่านรับบริการจากงานสหกิจศึกษา  ในเรื่องใด 
 เตรียมสหกิจศึกษา  ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา       หลังปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 มคอ.4 / มคอ.6 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา      เพ่ิม – ถอน / เปิดกรณีพิเศษ /เปลี่ยนรหัสวิชา 
  อ่ืนๆ ระบุ         

ส่วนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1. ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการที่ประกาศไว้ มีความชัดเจน       
2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีความชัดเจน ในการช้ีแจงข้อมูล อธิบาย และให้ค าแนะน า      
3. กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน      
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่           

ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
     

2. มีความสามารถในการตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องจนจบกระบวนการ      
3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ      
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ใหเ้หมาะสมกับการให้บริการ      
2. มีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น Line , Facebook 

และโทรศัพท ์
     

3. ช่วงเวลาการให้บริการ (08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีความเหมาะสม       
4. อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม เพียงพอ      
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน และคุ้มค่า (กับการรอ , กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย)      
2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย      
3. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ      
ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึงระบบสารสนเทศการให้บริการเข้าถึงได้ง่าย      
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์      
3. กรณีที่ข้ันตอนซับซ้อน มีคู่มือการใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับอย่างรวดเร็ว       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
               
                                                                            

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ  (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ท าเครื่องหมาย ในช่องว่าง    

1. ประเภทผู้รับบริการ:    อาจารย์    เจ้าหน้าที ่   นักศึกษา       
   ศิษย์เก่า    ผู้สมัครเข้าศึกษา   อ่ืน ๆ       
2. ช่องทางในการรับบริการ  
   เคาน์เตอร์บริการ       โทรศัพท์ภายใน        บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร 
   Line                    Facebook             Website   
 

3. ท่านรับบริการจากงานบัณฑิตศึกษา  ในเรื่องใด 
 การลงทะเบียนเรียน         ขอรักษาสถานภาพ    การขอสอบ 3 บท / 5 บท         
  การขอส าเร็จการศึกษา       อ่ืนๆ ระบุ           

ส่วนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
1. ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการที่ประกาศไว้ มีความชัดเจน       
2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีความชัดเจน ในการช้ีแจงข้อมูล อธิบาย และให้ค าแนะน า      
3. กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน      
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่           

ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
     

2. มีความสามารถในการตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องจนจบกระบวนการ      
3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ      
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ใหเ้หมาะสมกับการให้บริการ      
2. มีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น Line , Facebook 

และโทรศัพท ์
     

3. ช่วงเวลาการให้บริการ (08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) มีความเหมาะสม       
4. อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม เพียงพอ      
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน และคุ้มค่า (กับการรอ , กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย)      
2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย      
3. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ      
ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึงระบบสารสนเทศการให้บริการเข้าถึงได้ง่าย      
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์      
3. กรณีที่ข้ันตอนซับซ้อน มีคู่มือการใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับอย่างรวดเร็ว       

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
               
                                                                            

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ  (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 




