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รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

ที่มีตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทําประเมินความพึงพอใจของผู รับบ ริการที่ มี ต อการ

ให บ ริ ก า ร ของ สํ านั กส ง เส ริ ม วิ ช าก า รและ งานท ะ เ บียน  ผ า น ระบบออน ไล น  ( Google form) 

https://forms.gle/BpHA12ZdxvS6eGcA9 เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 803 คน จําแนกเปนผูรับบริการภายในมหาวิทยาลัย และผูรับบริการภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยผูมารับบริการมากที่สุด คือ  นักศึกษา จํานวน 668 คน คิดเปนรอยละ 83.08 และติดตอ

ขอรับบริการดวยตนเองมากที่สุด จํานวน 761 คน คิดเปนรอยละ 94.65 และขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา

มากท่ีสดุ จํานวน 494 คน คิดเปนรอยละ 61.44 แสดงรายละเอียดดงัตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลผูมารับบริการ 

ผูรับบริการภายในมหาวิทยาลัย 

- นกัศึกษาของมหาวิทยาลัย 668 83.08 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัย 11 1.36 

ผูรับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย 

- บุคคลภายนอก 5 0.62 

- ศิษยเกา 119 14.08 

ชองทางการขอรบับริการ 

- ติดตอดวยตนเอง 761 94.65 

- ผานทางโทรศัพท/โทรสาร (Fax) 19 2.36 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 2.86 

ประเภทการขอรับบริการ 

- การเรียน การสอน (ลงทะเบียนเรียน , หองเรยีน , ขอสําเร็จการศึกษา
และอื่น ๆ) 

122 15.17 

- แกไขประวัตินักศึกษา 6 0.74 

- ขอใบรับรองตางๆ (ใบรายงานผลการเรียน, ใบรับรองนกัศึกษา , 
ใบรับรองตาง ๆ และเอกสารอ่ืนๆ) 

494 61.44 

- ขาดสอบ 1 0.12 
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ตาราง (ตอ) 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

- ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 77 9.57 

- ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 24 2.98 

- ทําบัตรนักศึกษา 3 0.37 

- เทียบโอนรายวิชา 2 0.24 

- เรื่องอ่ืนๆ 9 1.11 

รวม 803 100 

 

ผลการประเมินความพึงพอ ใจของผู รับบริก า ร ที่ มี ต อการ ใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการ 

แล ะงานทะเบี ยน  มี ผู ต อบแบบสอบถาม จํ านวน  803  คน  ไดผ ลการประเมิ นความ พึงพอ ใจ  

ในภาพรวม คาเฉลี่ย 4.67 เทากับ รอยละ 87.15 โดยหัวขอมีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง และหัวขอ

เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา  

มีความพึงพอใจมากสุดที่คาเฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 88.32 และหัวขอ ระยะเวลาในการใหบริการมีความ

เหมาะสม ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจนอยสุดที่คา เฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.65  

แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
รอยละ ลําดับ 

1.ความสุภาพ ย้ิมแยมแจมใส กิริยามารยาทของเจาหนาที่
ผูใหบริการหรือการพูดจาดวยถอยคําและน้ําเสียงสุภาพ 

4.35 0.97 87.10 4 

2.ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการ
ใหบรกิารของเจาหนาที่ 

4.36 0.97 87.22 3 

3.เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา 

4.42 0.91 88.32 2 

4.สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 4.34 0.94 86.77 5 

5.ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม ถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว 

4.28 0.80 85.65 7 

6.มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.42 0.89 88.32 1 

7.มีขอมูล/เอกสาร/website/แบบฟอรมสะดวกและงาย
ตอการใชบริการ 

4.32 0.96 86.45 6 

ภาพรวม 4.67 0.94 87.15  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการที่มี ตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ขอมูลผูรับบริการภายในมหาวิทยาลัย มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 679 คน จําแนกขอมูล

ผูรับบริการภายในมหาวิทยาลัย ไดผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม คาเฉลี่ย 4.36 เทากับ รอยละ 

87.13 โดยหัวขอ มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง มีความพึงพอใจมากสุดที่คาเฉลี่ย 4.42 คิดเปนรอยละ 

88.37 และหัวขอ ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจนอยสุด 

ที่คาเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.68 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจขอมูลผูรับบริการภายในมหาวิทยาลัย 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
รอยละ ลําดับ 

1.ความสภุาพ ย้ิมแยมแจมใส กิริยามารยาทของเจาหนาที่
ผูใหบริการหรือการพูดจาดวยถอยคําและน้ําเสียงสุภาพ 

4.35 0.98 87.04 4 

2.ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการ
ใหบรกิารของเจาหนาที่ 

4.37 0.96 87.30 3 

3.เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา 

4.41 0.96 88.22 2 

4.สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 4.34 0.95 86.83 5 

5.ระยะเวลาในการใหบรกิารมีความเหมาะสม ถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว 

4.28 0.96 85.68 7 

6.มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.42 0.90 88.37 1 

7.มีขอมูล/เอกสาร/website/แบบฟอรมสะดวกและงาย
ตอการใชบริการ 

4.32 0.98 86.48 6 

ภาพรวม 4.36 0.88 87.13  
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ผลการประเมินความพึงพอ ใจของผู รับบริก า ร ที่ มี ต อการ ใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน ขอมูลผูรบับรกิารภายนอกมหาวิทยาลัย มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 124 คน จําแนกขอมูล

ผูรับบริการภายในมหาวิทยาลัย ไดผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม คาเฉลี่ย 4.37 เทากับ รอยละ 

87.44 โดยหัวขอ หัวขอ ความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการหรือการพูดจาดวย

ถอยคําและน้ําเสียงสุภาพ มีความพึงพอใจมากสุดที่คาเฉลี่ย 4.92 คิดเปนรอยละ 98.39 และหัวขอ 

มีขอมูล/เอกสาร/website/แบบฟอรมสะดวกและงายตอการใชบริการ มีความพึงพอใจนอยสุดที่คาเฉลี่ย 4.22 

คิดเปนรอยละ 84.35 แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจขอมูลผูรับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
รอยละ ลําดับ 

1.ความสุภาพ ย้ิมแยมแจมใส กิริยามารยาทของเจาหนาที่
ผูใหบริการหรือการพูดจาดวยถอยคําและน้ําเสียงสุภาพ 

4.92 0.27 98.39 1 

2.ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการ
ใหบรกิารของเจาหนาที่ 

4.31 0.94 86.29 3 

3.เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา 

4.32 0.95 86.45 2 

4.สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 4.25 0.93 85.00 6 

5.ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม ถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว 

4.28 0.96 85.65 5 

6.มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.30 0.98 85.97 4 

7.มีขอมูล/เอกสาร/website/แบบฟอรมสะดวกและงาย
ตอการใชบริการ 

4.22 0.92 84.35 7 

ภาพรวม 4.37 0.89 87.44  

 

ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

- สถานที่ควรอยูใกลบริเวณทางเดิน และหองกระจกควรมีขนาดใหญกวาปจจุบัน ขณะรับบริการไมคอยได
ยินเสียงเจาหนาที่ 

- ควรมีการใหบริการผานระบบสารสนเทศมากยิ่งข้ึน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของผูมารับบริการ เชน 
การลงทะเบียนขอรับใบรายงานผลการศึกษาผานอินเทอรเน็ต 

- เจาหนาท่ี ควรใหคําแนะนําที่ครอบคลุมคําถามเพ่ือใหไดคําตอบชัดเจนมากขึ้น เชน อธิบายการขอหนังสือ
รับรองการเปนนักศึกษา กรณีมาขอตอนปดภาคการศึกษาจะไดรบัใบรับรองในภาคการศึกษาที่ผานมา 
ควรแจงใหขอตอนเปดภาคการศึกษาจะไดใบรองเปนภาคการศึกษาปจจุบัน เปนตน 


