
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
ของกรรมการสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย 

ที่มตีอ่การด าเนนิงานของฝ่ายเลขานกุารและส านกังานสภามหาวทิยาลยัฯ 
ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๓ 

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

การส ารวจความพึงพอใจ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่มีต่อการ
ด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการและส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีการศึกษา 
256๓  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ น าผลการส ารวจไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง   มีทั้งหมด ๔ ด้าน ดังนี้  

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

 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้   ได้ด าเนินการส ารวจโดยใช้แบบส ารวจทางอิเล็กทรอนิกส์              
(Google Forms) และ QR Code  โดยจัดท าระบบแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์  เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  และได้ด าเนินการส ารวจในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔  โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตอบแบบประเมินออนไลน์  จ านวน  ๒๘ คน  และมีการตอบแบบประเมินออนไลน์ จ านวน  ๒๓ คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๑๔ 

 
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  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานของฝ่ายเลขานุการ ๔.๕๕ 0.๕๑ มากที่สุด 
๑.๒  ความพึงพอใจต่อการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ๔.๕๐ ๐.๕๑ มาก 
๑.๓  ความเหมาะสมในการจัดเตรียมความพร้อมและการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๑.๔  ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ในการ
จัดประชุม 

๔.๖๕ ๐.๔๙ มากที่สุด 

รวม ๔.๕๘ ๐.๕๐ มากทีส่ดุ 
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 
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 
 
 
 



 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
คา่เฉลีย่ 
( x ) S.D ระดบัความ 

พงึพอใจ 

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 
ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ดา้น 4.4๘  มาก 

 
 สรปุ ความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่มีต่อการด าเนินงาน
ของฝ่ายเลขานุการและส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ค่าเฉลีย่ 4.47   ระดบัความ
พึงพอใจมาก  คดิเป็นรอ้ยละ   ๘๙.38 

สว่นที ่๒   ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
๑) สิ่งที่ควรมีการปรับปรุง ที่เก่ียวกับการบริการ คือ 

๑.๑ พัฒนา Network กับ ฝ่ายเลขานุการ ของ มทร. ทุกแห่ง 
1.2 ฝ่ายเลขานุการ เยี่ยมชมกิจการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม 
๑.๓ ระเบียบวาระมีจ านวนมาก แตจ่ัดเวลาในการประชุมน้อยเกินไป  
๑.๔ ควรมีการประชาสัมพันธ์งานเด่นๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
๑.๕ การประเมินในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ภารกิจสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจจะไม่ค่อยได้เห็น รวมทั้งเรื่อง website ของสภามหาวิทยาลัย  
๑.๖ การติดตามการด าเนินตามนโยบาย  ไม่ทราบว่าเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และส านักงานสภา

มาหาวิทยาลัย  สามารถจะพูดหรือเสนอความเห็นในกรรมการกิจการหรือไม่ 
 

๒) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ๒.๑ ท า Focus group เพ่ือหาข้อสรุปเรื่องส าคัญและเร่งด่วน 
 ๒.๒ ควรเพ่ิมเวลาประชุมภาคบ่าย  เพ่ือให้มีการประชุมเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติ
ต่างๆ 
 ๒.๓ รักษามาตรฐานการท างานได้ดีแล้ว 
 ๒.๔ ขอชมเชยการท างานของส านักงานสภาฯ ว่าเจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมนุษย
สัมพันธ์ดีมาก 
 ๒.๕ ขอบคุณคณะท างานที่ดูแลคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 

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


