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รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ  

 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  จ านวนทั้งหมด 1,201 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 

รวม ร้อยละ 

อาจารย ์ 5 9 3 1 1 6 25 2.08 
เจ้าหน้าท่ี 15 27 60 2 1 47 152 12.66 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 3 49 0 0 1 96 149 12.41 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 0 23 0 0 8 62 93 7.74 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 7 12 0 0 89 82 190 15.82 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 76 38 0 0 39 132 285 23.73 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 13 11 2 0 0 16 42 3.50 
นักศึกษาตกค้าง 2 1 0 0 0 2 5 0.42 
นักศึกษา ป.โท 0 0 0 15 0 0 15 1.25 
นักศึกษา ป.เอก 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ศิษย์เก่า 57 11 0 3 0 7 78 6.49 
ผู้สมคัรเข้าศึกษา 0 137 0 10 0 5 152 12.66 
อื่น ๆ 0 11 0 0 0 4 15 1.25 
รวมจ านวนผู้รับบริการ
ทั้งหมด (คน) 

178 329 65 31 139 459 1,201  100.00 

คิดเป็นร้อยละ     14.82   27.39  5.41  2.58    11.57      38.22  100.00   
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 จากตารางที่ 1 ประเภทผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. พิจารณาตามประเภทของผู้รับบริการ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,201 คน พบว่า งานที่มี

ผู้รับบริการมากที่สุด คือ งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ จ านวน 459 คน คิดเป็นร้อยละ 38.22 รองลงมาคือ 
งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 27.39 งานทะเบียนและประมวลผล 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 14.82 งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 11.57 
งานบริหารและธุรการ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 และงานบัณฑิตศึกษา จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.58 ตามล าดับ 

2. พิจารณาตามประเภทของผู้รับบริการ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,201 คน พบว่า กลุ่มผู้รับบริการ
มากที่สุด คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73 รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82 ผู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 12.66 เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 12.66 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 12.41 นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 7.74 ศิษย์เก่า จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 อาจารย์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 นักศึกษา ป.โท จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.25 อ่ืน ๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 และนักศึกษาตกค้าง จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.42 ตามล าดับ 
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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 ร้อยละ 

เคาน์เตอร์บริการ 161 287 24 24 57 419 972 71.00 
โทรศัพท์ภายใน 6 4 40 1 11 16 78 5.70 
บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร 6 2 51 1 8 21 89 6.50 

Line 7 15 5 2 43 14 86 6.28 
Facebook 12 28 19 2 23 17 101 7.38 

Website 2 8 5 5 15 8 43 3.14 
รวมจ านวนผู้รับบริการ
ทั้งหมด (คน) 

194 344 144 35 157 495 1,369  100.00 

คิดเป็นร้อยละ    14.17    25.13    10.52       2.56    11.47     36.16  100.00   
 

 จากตารางที่ 2 ช่องทางในการรับบริการ พิจารณาตามช่องทางในการรับบริการ ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน 
อาจจะรับบริการในช่องทางต่าง ๆ  ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 1,201 คน พบว่าผู้รับบริการได้เข้ารับบริการในช่องทางต่าง ๆ  ของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จ านวน 1,369 ครั้ง  เมื่อพิจารณาช่องทางในการให้บริการ พบว่า ช่องทางในการรับบริการที่มี
ผู้รับบริการมากที่สุด คือ เคาน์เตอร์บริการ จ านวน 972 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.00 รองลงมาคือ Facebook 
จ านวน 101 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.38 บันทึกข้อความ/ส่งเอกสาร จ านวน 89 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.50  
Line จ านวน 86 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.28 โทรศัพท์ภายใน จ านวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.70 และ 
Website จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  3 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานทะเบียนและประมวลผล 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 

การรับส่งผลการเรียน      13 6.57 
การตรวจสอบผูส้ าเร็จการศึกษา  61 30.81 
การขอข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ 3 1.52 
การขอตรวจสอบผลการเรียน   6 3.03 
การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน   10 5.05 
การขอหลักฐานทางการศึกษา 39 19.70 
การยื่นค าร้อง  47 23.74 
อื่น ๆ 19 9.60 

รวม 198 100.00 
 

 จากตารางที่ 3 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งผู้รับบริการ 
1 คน อาจจะติดต่องานทะเบียนและประมวลผลได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 198 ครั้ง เมื่อพิจารณาจาก
จ านวนผู้รับบริการติดต่อรับบริการของงานทะเบียนและประมวลผล พบว่า ผู้รับบริการติดต่อรับบริการ 
ในเรื่องใดของงานทะเบียนและประมวลผลมากที่สุด คือ การตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 61 ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 30.81 รองลงมาคือ การยื่นค าร้อง จ านวน 47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.74 การขอหลักฐาน 
ทางการศึกษา จ านวน 39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.70 อ่ืน ๆ จ านวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.60 การรับส่งผล
การเรียน จ านวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.57 การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน จ านวน 10 ครั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ 5.05 การขอตรวจสอบผลการเรียน จ านวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.03 และการขอข้อมูลสารสนเทศ
ทางวิชาการ จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.52 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี  4 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 

การรับสมัครนักศึกษา 170 51.52 
การแนะแนวการศึกษา 41 12.42 
ค าร้องเปลี่ยนช่ือ – สกุล / ใบรับรอง / ใบรายงานผลการเรยีน 85 25.76 
ทุนการศึกษา  15 4.55 
อื่น ๆ 19 5.76 

รวม 330 100 
 

 จากตารางที่ 4 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา                
ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน อาจจะติดต่องานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษาได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 330 ครั้ง            
เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการติดต่อรับบริการของงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา  พบว่า 
ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษามากที่สุด คือ การรับสมัคร
นักศึกษา จ านวน 170 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.52 รองลงมาคือ ค าร้องเปลี่ยนชื่อ – สกุล / ใบรับรอง / ใบรายงานผล
การเรียน จ านวน 85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.76 การแนะแนวการศึกษา จ านวน 41  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.42 
ทุนการศึกษา จ านวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.55 และอ่ืน ๆ จ านวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.76 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  5  ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานบริหารและธุรการ 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 

เอกสารธรุการ   48 46.15 
ประชุมสภาวิชาการ  17 16.35 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (กว.) 21 20.19 
การเงิน/พัสดุส านักงาน 2 1.92 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 14 13.46 
อื่น ๆ 2 1.92 

รวม 104 100 
 

 จากตารางที่ 5 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานบริหารและธุรการ ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน 
อาจจะติดต่องานบริหารและธุรการได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 104 ครั้ง เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการ
ติดต่อรับบริการของงานบริหารและธุรการ พบว่า ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานบริหารและ
ธุรการมากที่สุด คือ เอกสารธุรการ จ านวน 48 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมา คือ ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ (กว.) จ านวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.19 ประชุมสภาวิชาการ จ านวน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
16.35 งานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.46 การเงิน/พัสดุส านักงาน จ านวน 2
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.92 และอ่ืน ๆ จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.92 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี  6  ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานบัณฑิตศึกษา 

รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 
การลงทะเบยีนเรยีน        15 46.88 
ขอรักษาสถานภาพ  2 6.25 
การขอสอบ 3 บท / 5 บท 3 9.38 
การขอส าเร็จการศึกษา     3 9.38 
อื่น ๆ 9 28.13 

รวม 32 100 
 

 จากตารางที่ 6 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน 
อาจจะติดต่องานบัณฑิตศึกษาได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 32 ครั้ง เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการติดต่อ              
รับบริการของงานบัณฑิตศึกษา พบว่า ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานบัณฑิตศึกษามากที่สุด คือ   
การลงทะเบียนเรียน จ านวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.88 รองลงมา คือ อ่ืน ๆ จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
28.13 การขอสอบ 3 บท / 5 บท  จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.38 การขอส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 9.38 และขอรักษาสถานภาพ จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  7  ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 

เตรียมสหกจิศึกษา 121 70.35 
ระหว่างปฏิบตัิสหกิจศึกษา      9 5.23 
หลังปฏิบัตสิหกิจศึกษา 23 13.37 
มคอ.4 / มคอ.6 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา    7 4.07 
เพิ่ม – ถอน / เปิดกรณีพิเศษ /เปลี่ยนรหสัวิชา 10 5.81 
อื่น ๆ 2 1.16 

รวม 172 100 
 

 จากตารางที่ 7 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ              
ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน อาจจะติดต่องานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 172 ครั้ง            
เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการติดต่อรับบริการของงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พบว่า ผู้รับบริการ
ติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมากที่สุด คือ เตรียมสหกิจศึกษา จ านวน  
121 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.35 รองลงมา คือ หลังปฏิบัติสหกิจศึกษา จ านวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.37 
เพ่ิม – ถอน / เปิดกรณีพิเศษ /เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.81 ระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา 
จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.23 มคอ.4 / มคอ.6 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา จ านวน 7 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 4.07 และอ่ืน ๆ จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.16 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี  8  ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใด ของงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
รับบริการเร่ืองใด จ านวน ร้อยละ 

เปิดกรณีพิเศษ 57 10.61 
เพิ่ม – ถอนรายวิชา         355 66.11 
ยกเว้นรายวิชา / เทียบโอนรายวิชา 60 11.17 
ยกเลิกรายวิชา 14 2.61 
ตารางเรียน / ตารางสอน   15 2.79 
หลักสตูร / แผนการเรียน 12 2.23 
ค าอธิบายรายวิชา     6 1.12 
รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)    5 0.93 
อื่น ๆ 13 2.42 

รวม 537 100 
 
 จากตารางที่  8 ผู้รับบริการติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ              
ซึ่งผู้รับบริการ 1 คน อาจจะติดต่องานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ได้มากกว่า 1 เรื่อง จากสถิติ 537 ครั้ง              
เมื่อพิจารณาจากจ านวนผู้รับบริการติดต่อรับบริการของงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ พบว่า ผู้รับบริการ
ติดต่อรับบริการในเรื่องใดของงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการมากที่สุด คือ เพ่ิม – ถอนรายวิชา จ านวน 355 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 66.11 รองลงมา คือ ยกเว้นรายวิชา / เทียบโอนรายวิชา จ านวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.17
เปิดกรณีพิเศษ จ านวน 57 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.61 ตารางเรียน / ตารางสอน จ านวน 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
2.79 ยกเลิกรายวิชา จ านวน 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.61 หลักสูตร / แผนการเรียน จ านวน 12 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 2.23 อ่ืน ๆ จ านวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.42 ค าอธิบายรายวิชา จ านวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
1.12 และรายวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) จ านวน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามล าดับ  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตารางท่ี  9 ภาพรวมความพึงพอใจในด้านการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ส่วนที ่2 งาน

บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน 
ทะเบียน 

และ
ประมวลผล 

ค่าเฉลีย่ 

ด้านที ่1 ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ 

4.44 4.48 4.6 4.39 3.95 4.51 4.39 

1. ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการ 
ที่ประกาศไว้ มีความชัดเจน 

4.45 4.42 4.62 4.33 3.97 4.51 4.38 

2. กระบวนการและขั้นตอน 
มีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการ
ชัดเจนทุกขั้นตอน 

4.42 4.47 4.58 4.45 3.93 4.51 4.39 

ด้านที ่2 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.61 4.58 4.74 4.61 4.47 4.58 4.60 

1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ปัด 
ความรับผิดชอบ 

4.61 4.56 4.74 4.57 4.43 4.59 4.58 

2. มีความสามารถในการตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
จนจบกระบวนการ 

4.58 4.57 4.72 4.69 4.47 4.55 4.60 

3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน 
ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.65 4.61 4.77 4.59 4.50 4.59 4.62 

ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.60 4.46 4.71 4.42 3.97 4.50 4.44 

1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ 
ให้เหมาะสมกับการให้บริการ 

4.71 4.50 4.66 4.47 3.98 4.56 4.48 

2. มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
หลากหลายช่องทาง ได้รับการ
ตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น  
Line , Facebook และโทรศัพท์ 

4.65 4.46 4.72 4.41 4.02 4.49 4.46 

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

4.61 4.49 4.74 4.44 3.96 4.53 4.46 

4. อุปกรณ์/เคร่ืองมือในการ
ให้บริการ เช่น ปร้ินเตอร์ 
คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม 
เพียงพอ 

4.45 4.40 4.71 4.36 3.94 4.43 4.38 
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ส่วนที ่2 งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน 
ทะเบียน 

และ
ประมวลผล 

ค่าเฉลีย่ 

ด้านที ่4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.65 4.49 4.69 4.47 4.10 4.56 4.49 

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

4.61 4.50 4.68 4.46 4.12 4.56 4.49 

2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศ 
ตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

4.58 4.49 4.69 4.46 4.09 4.56 4.48 

3. ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
ในการบริการ 

4.74 4.49 4.71 4.50 4.09 4.56 4.52 

ด้านที ่5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 4.56 4.54 4.67 4.45 4.05 4.57 4.48 
1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึง

ระบบสารสนเทศการให้บริการ
เข้าถึงได้ง่าย 

4.48 4.64 4.69 4.55 4.07 4.65 4.51 

2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง
ต่อเน่ือง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

4.58 4.49 4.71 4.40 4.02 4.53 4.46 

3. กรณีที่ขั้นตอนซับซ้อน มีคู่มือการ
ใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับ
อย่างรวดเร็ว  

4.61 4.50 4.62 4.41 4.06 4.53 4.46 

ค่าเฉลีย่รวม 4.58 4.51 4.69 4.47 4.11 4.54 4.47 
 

 จากตารางที่ 9 ภาพรวมความพึงพอใจในด้านการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและ                
งานทะเบียน ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 ระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้าน 
การให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 

1. ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
2. ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
3. ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
4. ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
5. ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 

 และมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการของแต่ละงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดล าดับความพึงพอใจจากมากสุด ไปน้อยสุดดังนี้  

1. งานบริหารและธุรการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 
2. งานบัณฑิตศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
3. งานทะเบียนและประมวลผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
4. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
5. งานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
6. งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
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ตารางท่ี  10 ความพึงพอใจในด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

ส่วนที ่2 งาน
บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

ค่าเฉลี่ย 

1. ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการ 
ที่ประกาศไว้ มีความชัดเจน 

4.45 4.42 4.62 4.33 3.97 4.51 4.38 

2. กระบวนการและขั้นตอน 
มีเอกสารแบบฟอร์มให้
ด าเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน 

4.42 4.47 4.58 4.45 3.93 4.51 4.39 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 4.48 4.6 4.39 3.95 4.51 4.39 
 

 จากตารางที่ 10 ความพึงพอใจในด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการ             
และงานทะเบียน ในด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ               
ในกระบวนการและข้ันตอนมีเอกสารแบบฟอร์มให้ด าเนินการชัดเจนทุกข้ันตอน มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
รองลงมาคือ ข้อมูลและช่วงเวลาก าหนดการที่ประกาศไว้ มีความชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี  11 ความพึงพอใจในด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ส่วนที ่2 งาน

บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

ค่าเฉลี่ย 

1. กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ าใจ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ปัด 
ความรับผิดชอบ 

4.61 4.56 4.74 4.57 4.43 4.59 4.58 

2. มีความสามารถในการตอบ
ค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้
ค าแนะน า  
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
จนจบกระบวนการ 

4.58 4.57 4.72 4.69 4.47 4.55 4.60 

3. ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง 
มิชอบฯลฯ 

4.65 4.61 4.77 4.59 4.50 4.59 4.62 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 4.58 4.74 4.61 4.47 4.58 4.60 
 

 จากตารางที่ 11 ความพึงพอใจในด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60          
เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่ขอรับ 
สิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 มากที่สุด รองลงมา คือ  
มีความสามารถในการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องจนจบ
กระบวนการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่ปัดความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  12   ความพึงพอใจในด้านที่ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส่วนที ่2 งาน

บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

ค่าเฉลี่ย 

1. บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ 
ให้เหมาะสมกับการให้บริการ 

4.71 4.50 4.66 4.47 3.98 4.56 4.48 

2. มีช่องทางการติดต่อประสานงาน
หลากหลายช่องทาง ได้รับการ
ตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น  
Line , Facebook และโทรศัพท์ 

4.65 4.46 4.72 4.41 4.02 4.49 4.46 

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

4.61 4.49 4.74 4.44 3.96 4.53 4.46 

4. อุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ 
คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม 
เพียงพอ 

4.45 4.40 4.71 4.36 3.94 4.43 4.38 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 4.46 4.71 4.42 3.97 4.50 4.44 
 

 จากตารางที่ 12 ความพึงพอใจในด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44       
เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก         
มากที่สุด คือ บริเวณภายในส านักฯ ถูกจัดที่ให้เหมาะสมกับการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมา คือ  
มีช่องทางการติดต่อประสานงานหลากหลายช่องทาง ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น Line , Facebook 
และโทรศัพท์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ช่วงเวลาการให้บริการ (08.00 – 16.30 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุด 
นักขัตฤกษ์) มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ เช่น ปริ้นเตอร์ 
คอมพิวเตอร์สืบค้น เหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี   13   ความพึงพอใจในด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ส่วนที ่2 งาน

บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

ค่าเฉลี่ย 

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

4.61 4.50 4.68 4.46 4.12 4.56 4.49 

2. ได้รับเอกสารและสารสนเทศ 
ตรงตามเวลาที่นัดหมาย 

4.58 4.49 4.69 4.46 4.09 4.56 4.48 

3. ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
ในการบริการ 

4.74 4.49 4.71 4.50 4.09 4.56 4.52 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 4.49 4.69 4.47 4.10 4.56 4.49 
 

 จากตารางที่ 13 ความพึงพอใจในด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49         
เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ  
มากที่สุด คือ ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมา คือ ได้รับบริการตรง 
ตามความต้องการ  ถูกต้อง ชัดเจน และคุ้มค่า (กับการรอ , กับค่าธรรมเนียมที่จ่าย) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และ
ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี  14  ความพึงพอใจในด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
ส่วนที ่2 งาน

บัณฑิต 
ศึกษา 

งาน
พัฒนา
และ

ส่งเสริม
วิชาการ 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 

งาน 
แนะแนว
และการ
รับเข้า

นักศึกษา 

งาน 
สหกิจ

ศึกษาและ
พัฒนา
อาชีพ 

งาน
ทะเบียน

และ
ประมวลผล 

ค่าเฉลี่ย 

1. ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึง
ระบบสารสนเทศการให้บริการ
เข้าถึงได้ง่าย 

4.48 4.64 4.69 4.55 4.07 4.65 4.51 

2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

4.58 4.49 4.71 4.40 4.02 4.53 4.46 

3. กรณีที่ข้ันตอนซับซ้อน มีคู่มือ
การใช้งานสารสนเทศชัดเจน 
หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบ
กลับอย่างรวดเร็ว  

4.61 4.50 4.62 4.41 4.06 4.53 4.46 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 4.54 4.67 4.45 4.05 4.57 4.48 
 

 จากตารางที่ 14 ความพึงพอใจในด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณา
จากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในด้านที่ 5 
ด้านสารสนเทศหน่วยงาน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านสารสนเทศหน่วยงาน มากที่สุด คือ 
ช่องทาง/กระบวนการ เข้าถึงระบบสารสนเทศการให้บริการเข้าถึงได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 รองลงมา คือ  
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  และกรณีที่ขั้นตอน
ซับซ้อน มีคู่มือการใช้งานสารสนเทศชัดเจน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตอบกลับอย่างรวดเร็ว โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

งาน ข้อเสนอแนะ 
งานบัณฑิตศึกษา  - 

งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 

สวยครับสวย 
รอคิวนาน ภายในห้องอากาศหายใจไม่สะดวกเพราะบริเวณนั่งรอร้อนมาก 
ดีอยู่แล้วคะ 
เจ้าหน้าที่บริการดีครับช่วยเหลือนักศึกษาตรงจุดครับ ขอบคุณพ่ีเพชรมากครับ 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน 2 เครื่องนี้ มักจะมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตและเครื่องปริ้น 
พ่ีพนักงานบริการดีค่ะ เป็นกันเองและแนะน าดี 
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นไม่เพียงพอ 

งานบริหารและธุรการ 
ไม่มีแอร์ 
ดีคะ 
น่ารักทุกคน 

งานแนะแนวและการรับเข้า
นักศึกษา 

ร้อนมากคะ 

งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  - 

งานทะเบียนและประมวลผล 
ดีคะ 
ได้รับความอ านวยความสะดวก ในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี  
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ประเด็นข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก ปีการศึกษา 2562 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

- ควรก าหนดค่าเป้าหมายตั้งให้
สูงกว่านี ้(ซึ่งปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาตั้งค่าเฉลีย่เท่ากับไว้ท่ี 
3.51 คะแนน 

- หารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก/ที่ประชุมส านักฯ 

 

- ก าหนดค่าคะแนน
เท่ากับ 4.5 คะแนน 
 

 

พ.ย. 63 – 
พ.ค. 64 

งานบริหารและ
ธุรการ 

- ให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม และ
น าไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
อย่างไร   

- น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามเข้า
หารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก/ที่ประชุมส านักฯ 

- ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก 
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