
สรุปรายงานความพึงพอใจ 
ของผูร้บับรกิารส านกังานสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. การให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ   

1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 4.81 มากที่สุด 
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 4.76 มากที่สุด 
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.80 มากที่สุด 
1.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.75 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.78 มากที่สุด 
๒. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   

2.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 4.80 มากที่สุด 

2.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.79 มากที่สุด 

2.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง 4.83 มากที่สุด 

2.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.83 มากที่สุด 

2.5 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 4.81 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.81 มากที่สุด 

๓. สิง่อ านวยความสะดวก   

3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น 4.75 มากที่สุด 

3.2 ช่องทางในการให้บริการของส านักงาน 4.79 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.77 มากที่สุด 

4. คุณภาพการใหบ้ริการ   

4.1 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 4.76 มากที่สุด 

4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 4.81 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.79 มากที่สุด 

5. การมีใจบรกิาร(service mind)   

5.1  สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ าเสียงที่จริงใจในการต้อนรับ และการให้บริการ 4.85 มากที่สุด 

5.2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 4.78 มากที่สุด 

5.3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนิน เรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ                 
ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.76 มากที่สุด 

5.4 มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ การตอบข้อค าถาม                    
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4.80 มากที่สุด 

5.5 เป็นที่ปรึกษาและมีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจและประทับใจ 4.79 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.80 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.79 มากที่สุด 
 



รายงานความพึงพอใจ 
ของผูร้บับรกิารส านกังานสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที ่1 (1 ตลุาคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564) 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. การให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ   

1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 4.80 มากที่สุด 
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 4.76 มากที่สุด 
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.79 มากที่สุด 
1.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.74 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.77 มากที่สุด 
๒. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   

2.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 4.79 มากที่สุด 

2.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.79 มากที่สุด 

2.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง 4.82 มากที่สุด 

2.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.83 มากที่สุด 

2.5 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 4.82 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.81 มากที่สุด 

๓. สิง่อ านวยความสะดวก   

3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น 4.75 มากที่สุด 

3.2 ช่องทางในการให้บริการของส านักงาน 4.79 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.77 มากที่สุด 

4. คุณภาพการใหบ้ริการ   

4.1 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 4.76 มากที่สุด 

4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 4.81 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.79 มากที่สุด 

5. การมีใจบรกิาร(service mind)   

5.1  สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ าเสียงที่จริงใจในการต้อนรับ และการให้บริการ 4.86 มากที่สุด 

5.2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 4.77 มากที่สุด 

5.3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนิน เรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ                 
ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.76 
มากที่สุด 

5.4 มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ การตอบข้อค าถาม                    
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4.80 
มากที่สุด 

5.5 เป็นที่ปรึกษาและมีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจและประทับใจ 4.79 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.80 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.79 มากที่สุด 
 



รายงานความพึงพอใจ 
ของผูร้บับรกิารส านกังานสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที ่2 (1 มกราคม 2565 – 31 มนีาคม 2565) 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. การให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ   

1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 4.81 มากที่สุด 
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 4.75 มากที่สุด 
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.81 มากที่สุด 
1.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.76 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.78 มากที่สุด 
๒. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   

2.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 4.81 มากที่สุด 

2.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.78 มากที่สุด 

2.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง 4.84 มากที่สุด 

2.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.83 มากที่สุด 

2.5 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 4.79 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.81 มากที่สุด 

๓. สิง่อ านวยความสะดวก   

3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น 4.75 มากที่สุด 

3.2 ช่องทางในการให้บริการของส านักงาน 4.79 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.77 มากที่สุด 

4. คุณภาพการใหบ้ริการ   

4.1 ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) 4.76 มากที่สุด 

4.2 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 4.81 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.79 มากที่สุด 

5. การมีใจบรกิาร(service mind)   

5.1  สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และน้ าเสียงที่จริงใจในการต้อนรับ และการให้บริการ 4.84 มากที่สุด 

5.2 ให้ข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 4.79 มากที่สุด 

5.3 แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการด าเนิน เรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ                 
ที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.76 
มากที่สุด 

5.4 มีความกระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ การตอบข้อค าถาม                    
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4.79 
มากที่สุด 

5.5 เป็นที่ปรึกษาและมีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจและประทับใจ 4.79 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.79 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.79 มากที่สุด 
 


