
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
ของกรรมการสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย 

ที่มตีอ่การด าเนนิงานของฝ่ายเลขานกุารและส านกังานสภามหาวทิยาลยัฯ 
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖1 

..................................................... 
 

การส ารวจความพึงพอใจ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่มีต่อการ
ด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีการศึกษา 
2561  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ น าผลการส ารวจไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง   มีทั้งหมด ๔ ด้าน ดังนี้  

๑. ด้านการประสานงานและการบริหารงานทั่วไป 
๒. ด้านการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และการประชุม 
๓. ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัยฯ 
๔. ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้   ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลและ             
วิเคราะห์ผลจากโปรแกรม Microsoft Office Excel  โดยการเก็บข้อมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   โดยการแจกแบบส ารวจความพึงพอใจให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จ านวน  
๒๔ ชุด  และได้รับแบบประเมินกลับคืนมาท้ังหมด จ านวน  ๒๐ ชุด  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓   

 
ในการส ารวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่มีต่อการ

ด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ในครั้งนี้                  
ใช้ระดับคะแนน ๕ ระดับ ซึ่งมีค่าช่วงคะแนน ดังนี้ 

 
 การแปลความหมายของคะแนน 
  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ระดับความพึงพอใจ มาก 
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ระดับความพึงพอใจ น้อย 
  ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่มีต่อการ
ด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   น าเสนอผลการ
วิเคราะห์และประเมินในรูปแบบตาราง  ดังนี้ 

 

 

 



     ส่วนที่ ๑ ความพึงพอใจต่อฝ่ายเลขานุการและส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
คา่เฉลีย่ 
( x ) S.D ระดบัความ 

พงึพอใจ 

๑. ดา้นการประสานงานและการบรหิารงานทัว่ไป 
๑.๑  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ ๔.๓๕ ๐.๔๙ มาก 
๑.๒  ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง เช่น การจองตั๋ว
เครื่องบิน  การจัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง    

๔.๕๕ ๐.๕๑ มากที่สุด 

๑.๓  ความพึงพอใจต่อสถานที่พัก ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด 
๑.๔  ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดประชุมและการจัดเตรียมความพร้อมของ
สถานที่ 

๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๑.๕  ความพึงพอใจต่อการต้อนรับและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 
๑.๖  ความเหมาะสมการใช้สื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสนับสนุนการประชุม ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด 
๑.๗  ความเหมาะสมในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น 
เอกสารการจ่ายค่าเบี้ยประชุม  

๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๑.๘  ความพึงพอใจต่ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔.๘๐ ๐.๔๑ มากที่สุด 
๑.๙  ความพึงพอใจต่ออาหารกลางวัน ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

รวม ๔.๕๘ ๐.๔๙ มากที่สุด 
๒.  ดา้นการท าหนา้ทีฝ่า่ยเลขานุการสภามหาวทิยาลยัฯ และการประชมุ 
๒.๑ ความเหมาะสมของจ านวนการจัดประชุมที่ก าหนดเดือนละครั้ง ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๒.๒ ระยะเวลาที่ท่านได้รับเอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนมีการประชุม 
เพียงพอต่อการศึกษาเอกสาร 

๔.๑๐ ๐.๗๒ มาก 

๒.๓ ความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารวาระการประชุม ๔.๒๐ ๐.๕๒ มาก 
๒.๔ ความเหมาะสมของการจัดระเบียบวาระที่ตรงกับอ านาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย  

๔.๔๕ ๐.๖๐ มาก 

๒.๕ ความเหมาะสมของจ านวนวาระการประชุมแต่ละครั้ง ๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก 
๒.๖ การจัดเตรียมข้อมูลเพียงพอและชัดเจน ส าหรับประกอบการตัดสินใจใน
วาระต่าง ๆ 

๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก 

๒.๗ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุมที่จัดไว้ประมาณ   ๓ ชั่วโมง ๔.๔๐ ๐.๖๘ มาก 
๒.๘ การประชุมแต่ละครั้งได้สาระและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 
๒.๙ การสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระถูกต้องตรงประเด็นและชัดเจน ๔.๕๐ ๐.๕๑ มากที่สุด 
๒.๑๐ ความถูกต้องในการจัดท ารายงานการประชุม และการจัดสง 
รายงานการประชุมให้กรรมการรับรองภายหลังการประชุม 

๔.๓๐ ๐.๕๗ มาก 

รวม ๔.๔๑ ๐.๕๖ มาก 
 
 
 
 
 



ประเดน็ความพงึพอใจ 
คา่เฉลีย่ 
( x ) S.D ระดบัความ 

พงึพอใจ 

๓. ดา้นพฒันากจิการสภามหาวิทยาลยัฯ 
๓.๑  การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย/มติของสภา
มหาวิทยาลัยฯ 

๔.50 ๐.61 มาก 

๓.๒  จัดท า website  ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐.๖๙ มาก 
๓.๓  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภามหาวิทยาลัยฯ ๔.๐๕ ๐.๖๙ มาก 

รวม ๔.20 ๐.๖3 มาก 
๔.  ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ของเจา้หนา้ทีส่ านกังานสภามหาวทิยาลยัฯ 
๔.๑  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม/เป็นมิตร/อัธยาศัยดี ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๔.๒  เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๔.๓  เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ/ชัดเจน เข้าใจง่าย ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๔.๔  เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ๔.๗๐ ๐.๔๗ มากที่สุด 

รวม ๔.๗๑ ๐.๔๖ มากที่สุด 
 
 สรปุ ความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่มีต่อการด าเนินงาน
ของฝ่ายเลขานุการและส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คิดเป็นรอ้ยละ   ๘๙.77   

สว่นที ่๒   ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
๑) สิ่งที่ควรมีการปรับปรุง ที่เก่ียวกับการบริการ คือ 

๑.๑ วาระที่น าเสนอเข้าที่ประชุมแล้วสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้น าไปปรับปรุงและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยใหม่   ก็ควรจะต้องมีการน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ในครั้งถัดไป  ไม่ควรเว้นช่วงไว้
นานเกินไป     

 
๒) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

๒.๑ ควรมีวาระนโยบายเดือนเว้นเดือนเป็นประจ า   
 

............................................ 
 
 


