
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

(ผลการประเมินจากเว็บไซต์) 

ประจ าปี 2563 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ประเภทผู้รับบริการ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษาปัจจุบัน 1736 90.23 
ศิษย์เก่า 86 4.47 
อาจารย ์ 65 3.38 
เจ้าหน้าท่ี 24 1.25 
ผู้สมัครเข้าศึกษา 13 0.68 

รวม 1924 100.00 
2. ระดับการศึกษา     

ต่่ากว่าปริญญาตรี 445 23.13 
ปริญญาตรี 1392 72.35 
ปริญญาโท 63 3.27 
ปริญญาเอก 24 1.80 

รวม 1924 100.00 
3. เพศ     

ชาย 594 30.87 
หญิง 1330 69.13 

รวม 1924 100.00 
4. อายุ     

น้อยกว่า 20 ปี 633 32.90 
20-29 ปี 1138 59.15 
30-39 ปี 95 4.94 
40-49 ปี 42 2.18 
50 ปีขึ้นไป 16 0.83 

รวม 1924 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทของผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน 

จ่านวน 1,736  รองลงมาคือศิษย์เก่าจ่านวน 86 ท่าน  น้อยที่สุด คือ ผู้สมัครเข้าศึกษา จ่านวน 13 คน การศึกษาสูงสุดคือ 

ปริญญาตรี จ่านวน 1392 คน รองลงมาคือ ต่่ากว่าปริญญาตรี  445 คนน้อยที่สุด คือ ปริญญาเอก จ่านวน 24 คน เพศที่ตอบ

แบบสอบถามเยอะที่สุดคือ เพศหญิง จ่านวน 1330 คน เพศ ชายจ่านวน 594 คน อายุ อยู่ระหว่าง 20-29 ปี  



ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายข้อ 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย SD 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ     
       1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม 4.41 0.83 
       1.2 มีการให้บริการตามล่าดับ ก่อน-หลัง 4.45 0.81 
       1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.40 0.86 
รวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.42 0.83 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
       2.1 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 4.35 0.95 
       2.2 วางตนได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ 4.37 0.96 
       2.3 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม 4.36 0.93 
       2.4 ให้ค่าแนะน่า ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.40 0.93 
       2.5 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 4.38 0.97 
รวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.37 0.95 
3. ด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก    
       3.1 การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร ์ 4.45 0.81 
       3.2 สถานท่ีให้บริการสะอาด ติดต่อสะดวก 4.51 0.77 
       3.3 จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 4.48 0.80 
       3.4 ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น ที่น่ังรอรับบริการ /แบบฟอร์มต่างๆ /เครื่อง
คอมฯ  

4.45 0.82 

รวมด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก 4.47 0.80 
4. ด้านการประชาสัมพันธ ์   
       4.1 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน web site 4.38 0.91 
       4.2 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 4.37 0.92 
รวมด้านการประชาสัมพันธ์ 4.38 0.91 
5. ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน    
       5.1 สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได ้ 4.39 0.90 
       5.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้ค่าแนะน่า 4.45 0.86 
รวมด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน 4.42 0.88 

เฉลี่ยรวม 4.41 0.87 
 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายด้าน 

ด้าน X SD แปลความ 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.42 0.83 มาก 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.37 0.95 มาก 
3. ด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก 4.47 0.80 มาก 
4. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.38 0.91 มาก 
5. ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน 4.42 0.88 มาก 

โดยภาพรวม 4.41 0.87 มาก 
อ้างอิง บุญชม ศรีสะอาด 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยภาพภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อจ่าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “ด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก” โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ 4.47 

รองลงมาคือ “ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ” โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ 4.42 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  “ด้าน

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ”  มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.37 

 

ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม 

 -“การด่าเนินงานของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยควรบูรณาการร่วมกัน การอยู่คนละที่ คนละตึก ท่าให้เสียเวลาในการ

ด่าเนินการมาก 

 - “ควรมีเบอร์โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้ โทรไป 10 ครั้งแต่ก็ไม่มีคนรับสาย ท่าให้ไม่สะดวกในการรับบริการ” 

- ขอให้มีการช่วยเหลือ และ ให้ข้อมูล กับนักศึกษาใหม่ อย่างเต็มที่ครับ 2563 ให้สะดวกกว่าเดิมอีกนะครับ 

- การประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และรวดเร็วมากข้ึน อีกทั้งข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ควรเป็นข้อมูล

ที่ถูกไตร่ตรองความถูกต้องแล้ว ไม่ควรประชาสัมพันธ์ไปแล้วมาแก้ไขข้อมูลทีหลัง 

- มีการโทรศัพท์สอบถามไปยังเจ้าหน้าท่ี แต่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าและแสดงอารมณ์ผ่านน้่าเสียงท่ีไม่เหมาะสม / ส่งเสริมวิชาการ

หรือทางมหาวิทยาลัย ควรก่าหนดวัน เวลาในการสอบกลางภาคของภาค กศ.บป. ให้ชัดเจน เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้

เตรียมตัวก่อนสอบ เนื่องจากนักศึกษาบางคนต้องเดินทางไปอบรม หรือท่าธุระส่วนตัวท่ีต่างจังหวัดเป็นการด่วน อาจท่าให้

นักศึกษาเสียสิทธิให้การสอบได ้

- ควรจัดตารางสอบวันล่ะวิชา ควรสอบเวลา9:00และ*ย้่า*ช่วงบ่ายควรเป็น15:00*   เว้นระยะให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือและ

ไม่หนักเกินไป 

- อยากให้แอดมินในเพจเลิกบ่ายเบี่ยงประเด็นเมื่อมีคนคอมเมนต์สะท้อนผล เพราะบางครั้งเป็นเรื่องที่ควรแก้ไขจริง  ๆ

-  

-รอบที2่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาน้อยเกินไป ท่าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าคณะที่ตนเองใฝ่ฝันและตั้งใจทีจ่ะอยากเรียนได้  

-ควรเพิ่มจ่านวนรอบรับสมัครให้มากกว่านี้ เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ

-ควรส่ารองจ่านวนที่น่ังแต่ละสาขาเฉลี่ยให้เท่าๆกันในทุกรอบ เพราะนักเรียนท่ีสมัครรอบที2่มีโอกาสน้อยกว่านักเรียนที่สมัคร

รอบที1่ (เนื่องจากข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์สมัครในรอบที1่ จึงตั้งใจมาสมัครอบที2่ แต่ด้วยจ่านวนรับสมัครที่น้อยเกินไป และผู้มา



สมัครจ่านวนมาก ท่าให้ไม่สามารถเข้าเรียนในคณะที่ตั้งใจอยากจะเรียนได)้ จึงอยากขอให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวด้วย 

- ปรับปรุงการให้การบริการของเจ้าหน้าท่ีๆ ที่ไม่ค่อยเต็มใจให้บริการ 

- วันก่อนหน้าไปถามให้กรอกใบหนึ่ง วันนี้ไปถามให้กรอกอีกใบ งงมาก ท้ังๆที่คนเดียวกันบอก ควรปรับปรุง 

- ห้องส่งเสริม พ่ีผู้ชายพูดดีมากๆๆๆแต่ผูหญิง แต่ล่ะคน ท่าไมชอบตะคอก พูดดีๆก็ได้นะหนูว่า หนูก็จ่ายค่าเทอมนะ ไม่ได้ขอ

เรียนฟร ี

- ออกใบรับรองช้ามาก จะไปสมัครงานคือสมัครไม่ได้ต้องมารอ 

- ฝ่ายทะเบียนผู้ชายดูแลดีมากค่ะ เอาใจใส่ พูดเพราะ อยากรู้อะไรตอบได้หมด เรียนมา4ปี พ่ีเขาเป็นแบบนี้ตลอดอยากให้

บุคคลอื่นท่าเป็นเยี่ยงอย่าง 


