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บทสรุปผูบริหาร
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2563
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดีใน 5 ดาน
ไดแก ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานคุณภาพการใหบริการและดานสารสนเทศ (SWU-ERP) และใชผลสํารวจความพึงพอใจ ป 2563
เพื่อตอบผลการดําเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติงานสํานักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน ในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรใหมีคุณภาพ ในตัวชี้วัด KPI–6 และ KPI-7
และเพื่อตอบตัวชี้วัดสมดุล 4 มิติ
เนื่องจากป 2563 มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในประเทศไทย ทําใหมี
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดเพียง 159 คน
ผลสํารวจความพึงพอใจ ป 2563 มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.85 ลดลงจากป 2562 ซึ่งมีผลสํารวจ
ความพึงพอใจ เฉลี่ยเทากับ 4.12 ในสวนของการบริการดานสารสนเทศ (ระบบ SWU - ERP) มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 3.95 เพิ่มขึ้นจากป 2562 ที่มีผลสํารวจความพึงพอใจ เฉลี่ยเทากับ 3.74 โดยในป 2563 มีการเก็บขอมูล
จากบุคลากรภายใน ไดแก ผูบริหารและบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี ใหคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก
ในขณะที่กลุมบุคคลภายนอก ไดแก ผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายนอกสํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจ
ในระดับรองลงมา
ทั้งนี้ ในป 2563 ผลสํารวจความพึงพอใจโดยรวมไมผานเกณฑประเมินตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ในตัวชี้วัด KPI-6 และ KPI-7 ซึ่งกําหนดคาเฉลี่ยความพึงพอใจไมนอยกวา 4 เนื่องจากจํานวนขอมูลที่เก็บ
ไมครอบคลุมทุกกลุมตัวอยาง และมีขอจํากัดจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
…………………………………………
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รายงานสรุปผลการวิเคราะหแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2563
........................................................................................................................................................
เพื่อใหการดําเนินงานในเรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ สํานักงานอธิการบดีเปนไป
อยางมีระบบ และเกิดผลดีตอสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ สํานักงานอธิการบดี ประจําป 2563 คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใ ชบริการ สํานักงานอธิการบดี ประจําป 2563 ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี
จํานวน 4 คน ดังนี้
1. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
3. นายเนวิน
เหลาศรีสิน
กรรมการ
4. นางสาวสุชิรา
อินทรครรชิต
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ของคณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ สํานักงานอธิการบดี มีดังนี้
1. รวบรวมประเด็นและขอมูลดานความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักงานอธิการบดี
2. กําหนดเปาหมายและขอบเขตของการสํารวจความพึงพอใจ
3. จัดทําแบบสอบถามเพื่อใชในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ สํานักงานอธิการบดี
4. สรุปผลและวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ สํานักงานอธิการบดี
5. จัดทํารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯ เพื่อใชในการประเมินตางๆ ของสํานักงานอธิการบดี
และไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล จํานวน 3 กลุม ไดแก
1.1 ผูทรงคุณวุฒิ
1.2 ผูบริหาร
1.3 บุคลากร (สายวิชาการ / สายปฏิบัติงาน)
2. เครื่องมือที่ใชสํารวจ ไดแก
2.1 แบบสํารวจบุคลากร (ผูบริหารและบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี)
ใชแบบสํารวจ 4 ดาน (5 ระดับ) /ดานสารสนเทศ (เฉพาะผูใชงานระบบ SWU – ERP)
2.2 แบบสํารวจบุคคลภายนอก (ผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรภายนอกสํานักงานอธิการบดี)
ใชแบบสํารวจ 4 ดาน (5 ระดับ) /ดานสารสนเทศ (เฉพาะผูใชงานระบบ SWU – ERP)
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3. การวิเคราะหและสรุปขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละและคาเฉลี่ย ซึ่งมีหลักเกณฑการแปลความหมายของ
คาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
แปลความหมาย
1.00 – 1.80
ผูตอบแบบสํารวจมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
1.81 – 2.60
ผูตอบแบบสํารวจมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
2.61 – 3.40
ผูตอบแบบสํารวจมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20
ผูตอบแบบสํารวจมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
4.21 – 5.00
ผูตอบแบบสํารวจมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกและเก็บแบบสํารวจออนไลน ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน –
25 มิถุนายน 2563
5. คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการวิเคราะหแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําป 2563 โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมบุคลากร
สวนที่ 2 สรุปขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สวนที่ 1 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมบุคลากร
ตารางที่ 1.1 แสดงผลความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย
รายการประเมิน
1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ
1.2 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
1.3 ขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
2.1 เจาหนาที่มีความรูความสามารถ
2.2 มีการใหบริการที่รวดเร็ว
2.3 สามารถตอบคําถาม ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน
2.4 มีอัธยาศัยไมตรี มีความสุภาพ และเปนมิตร
2.5 เอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ
2.6 ใหบริการดวยความซื่อสัตย โปรงใส และตรวจสอบได
2.7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถใหขอมูลไดอยางถูกตอง
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 สถานที่ใหบริการมีความสะดวก เหมาะสม
3.2 มีปายหรือขอความบอกจุดบริการที่ชัดเจน

คาเฉลี่ย แปลความหมาย
3.81
มาก
3.86
มาก
3.85
มาก
3.71
มาก
3.85
มาก
3.92
มาก
3.77
มาก
3.78
มาก
3.78
มาก
3.79
มาก
3.94
มาก
3.96
มาก
3.88
มาก
3.87
มาก
3.85
มาก
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รายการประเมิน
3.3 ชองทางการติดตอสื่อสารมีความหลากหลาย เชน Website Facebook
Call Center
3.4 พื้นที่มีความสะอาด
3.5 หองนํ้ามีความสะอาดและมีความพรอมใหบริการตลอดเวลา
3.6 สภาพอาคารมีความปลอดภัย เชน มีระบบดับเพลิง ระบบรักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ
3.7 อาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการที่มาขอใชบริการ
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
4.1 ผลงานที่ไดรับบริการเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
4.2 ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการอยางเสมอภาคและเปนธรรม
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี
ของกลุมบุคลากรภายในและภายนอกสํานักงานอธิการบดี เทากับ

คาเฉลี่ย แปลความหมาย
3.84
มาก
4.03
3.79
4.08

มาก
มาก
มาก

3.72
3.81
3.81
3.82
3.85

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1.1 พบวา กลุมบุคลากรทัง้ มหาวิทยาลัยที่ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
การใหบริการของสํานักงานอธิการบดี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.85) โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.88) รองลงมา คือ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ (คาเฉลี่ย เทากับ
3.85) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ (คาเฉลี่ย เทากับ 3.81) และดานคุณภาพการใหบริการ (คาเฉลี่ย เทากับ
3.81) ตามลําดับ
ตารางที่ 1.1.1 แสดงผลความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศของผูใชบริการกลุมบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย
ดานระบบสารสนเทศ
1. ขั้นตอนการบันทึกขอมูล
2. ความรวดเร็วในการประเมินผลของระบบ
3. ระบบมีเครื่องมือที่ชวยตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
4. ผูใชเรียกใชงานระบบ และเขาถึงขอมูลไดสะดวกตาม
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. มีเอกสาร/คูมือ ประกอบการใชงานที่เขาใจงายและปฏิบัติไดจริง
6. การใหคําปรึกษา/แนะนําในการใชงานของเจาหนาที่ชัดเจน
7. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ SWU-ERP

คาเฉลี่ย

แปลความหมาย

3.92
4.03
3.93
3.95

มาก
มาก
มาก
มาก

3.82
4.03
3.95

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1.1.1 พบวา กลุมบุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ SWU-ERP อยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรวดเร็วในการประเมินผลของระบบ
(คาเฉลี่ย เทากับ 4.03) และการใหคําปรึกษา/แนะนําในการใชงานของเจาหนาที่ชัดเจน (คาเฉลี่ย เทากับ 4.03)
รองลงมา คือ ผูใชเรียกใชงานระบบ และเขาถึงขอมูลไดสะดวกตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (คาเฉลี่ย เทากับ 3.95)
ระบบมี เ ครื่ องมื อ ที่ ช ว ยตรวจสอบความครบถว นของข อมูล (คาเฉลี่ย เทากับ 3.93) ขั้นตอนการบันทึกขอมูล
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(คาเฉลี่ย เทากับ 3.92) และมีเอกสาร/คูมือ ประกอบการใชงานที่เขาใจงายและปฏิบัติไดจริง (คาเฉลี่ย เทากับ 3.82)
ตามลําดับ
ตารางที่ 1.2 แสดงผลความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี
รายการประเมิน
1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ
1.2 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
1.3 ขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
2.1 เจาหนาที่มีความรูความสามารถ
2.2 มีการใหบริการที่รวดเร็ว
2.3 สามารถตอบคําถาม ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน
2.4 มีอัธยาศัยไมตรี มีความสุภาพ และเปนมิตร
2.5 เอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ
2.6 ใหบริการดวยความซื่อสัตย โปรงใส และตรวจสอบได
2.7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถใหขอมูลไดอยางถูกตอง
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 สถานที่ใหบริการมีความสะดวก เหมาะสม
3.2 มีปายหรือขอความบอกจุดบริการที่ชัดเจน
3.3 ชองทางการติดตอสื่อสารมีความหลากหลาย เชน Website Facebook
Call Center
3.4 พื้นที่มีความสะอาด
3.5 หองนํ้ามีความสะอาดและมีความพรอมใหบริการตลอดเวลา
3.6 สภาพอาคารมีความปลอดภัย เชน มีระบบดับเพลิง ระบบรักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ
3.7 อาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการที่มาขอใชบริการ
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
4.1 ผลงานที่ไดรับบริการเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
4.2 ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการอยางเสมอภาคและเปนธรรม
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี
ของกลุมบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี เทากับ

คาเฉลี่ย แปลความหมาย
4.03
มาก
4.08
มาก
4.00
มาก
4.00
มาก
3.99
มาก
3.83
มาก
3.96
มาก
3.92
มาก
4.08
มาก
3.96
มาก
4.04
มาก
4.17
มาก
4.07
มาก
4.13
มาก
4.08
มาก
4.08
มาก
4.08
3.96
4.13

มาก
มาก
มาก

4.00
3.92
3.92
3.92
4.02

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1.2 พบวา กลุมบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี ที่ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) โดยมีคะแนนคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (คาเฉลี่ย เทากับ 4.07) รองลงมา คือ ดานกระบวนการ
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ขั้นตอนการใหบริการ (คาเฉลี่ย เทากับ 4.03) ดานการใหบริการของเจาหนาที่ (คาเฉลี่ย เทากับ 3.99) และ
ดานคุณภาพการใหบริการ (คาเฉลี่ย เทากับ 3.92) ตามลําดับ
ตารางที่ 1.2.1 แสดงผลความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศของผูใชบริการกลุมบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี
ดานระบบสารสนเทศ

คาเฉลี่ย

แปลความหมาย

1. ขั้นตอนการบันทึกขอมูล
4.29
มาก
2. ความรวดเร็วในการประเมินผลของระบบ
4.36
มาก
3. ระบบมีเครื่องมือที่ชวยตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
4.36
มาก
4. ผูใชเรียกใชงานระบบ และเขาถึงขอมูลไดสะดวกตาม
4.29
มาก
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. มีเอกสาร/คูมือ ประกอบการใชงานที่เขาใจงายและปฏิบัติไดจริง
4.36
มาก
6. การใหคําปรึกษา/แนะนําในการใชงานของเจาหนาที่ชัดเจน
4.36
มาก
7. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ SWU-ERP
4.36
มาก
จากตารางที่ 1.2.1 พบวา กลุมบุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี มีความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ
SWU-ERP อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.36) โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรวดเร็ว
ในการประเมินผลของระบบ (คาเฉลีย่ เทากับ 4.36) ระบบมีเ ครื่อ งมื อที่ชว ยตรวจสอบความครบถว นของข อมูล
(คาเฉลี่ย เทากับ 4.36) มีเอกสาร/คูมือ ประกอบการใชงานที่เขาใจงายและปฏิบัติไดจริง (คาเฉลี่ย เทากับ 4.36)
การใหคําปรึกษา/แนะนําในการใชงานของเจาหนาที่ชัดเจน (คาเฉลี่ย เทากับ 4.36) รองลงมา คือ ขั้นตอนการบันทึก
ขอมูล (คาเฉลี่ย เทากับ 4.29) และผูใชเรียกใชงานระบบ และเขาถึงขอมูลไดสะดวกตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(คาเฉลี่ย เทากับ 4.29) ตามลําดับ
ตารางที่ 1.3 แสดงผลความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมบุคลากรภายนอกสํานักงานอธิการบดี
รายการประเมิน
1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
1.1 ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ
1.2 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
1.3 ขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
2.1 เจาหนาที่มีความรูความสามารถ
2.2 มีการใหบริการที่รวดเร็ว
2.3 สามารถตอบคําถาม ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน
2.4 มีอัธยาศัยไมตรี มีความสุภาพ และเปนมิตร
2.5 เอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ
2.6 ใหบริการดวยความซื่อสัตย โปรงใส และตรวจสอบได
2.7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถใหขอมูลไดอยางถูกตอง
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 สถานที่ใหบริการมีความสะดวก เหมาะสม

คาเฉลี่ย แปลความหมาย
3.77
มาก
3.81
มาก
3.82
มาก
3.66
มาก
3.82
มาก
3.93
มาก
3.73
มาก
3.76
มาก
3.73
มาก
3.76
มาก
3.93
มาก
3.93
มาก
3.85
มาก
3.83
มาก
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รายการประเมิน
3.2 มีปายหรือขอความบอกจุดบริการที่ชัดเจน
3.3 ชองทางการติดตอสื่อสารมีความหลากหลาย เชน Website Facebook
Call Center
3.4 พื้นที่มีความสะอาด
3.5 หองนํ้ามีความสะอาดและมีความพรอมใหบริการตลอดเวลา
3.6 สภาพอาคารมีความปลอดภัย เชน มีระบบดับเพลิง ระบบรักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ
3.7 อาคารมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการที่มาขอใชบริการ
4. ดานคุณภาพการใหบริการ
4.1 ผลงานที่ไดรับบริการเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
4.2 ไดรับบริการที่ตรงตามความตองการอยางเสมอภาคและเปนธรรม
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี
ของกลุมบุคลากรภายนอกสํานักงานอธิการบดี เทากับ

คาเฉลี่ย แปลความหมาย
3.81
มาก
3.79
มาก
4.02
3.76
4.07

มาก
มาก
มาก

3.67
3.80
3.79
3.80
3.82

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1.3 พบวา กลุมบุคลากรภายนอกสํานักงานอธิการบดี ที่ตอบแบบสํารวจมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการใหบริการของสํานักงานอธิการบดี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.82) โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.85) รองลงมา คือ ดานการใหบริการของเจาหนาที่
(คาเฉลี่ย เทากับ 3.82) ด า นคุ ณภาพการให บ ริ ก าร (คาเฉลี่ย เทากับ 3.80) และ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ (คาเฉลี่ย เทากับ 3.77) ตามลําดับ
ตารางที่ 1.3.1 แสดงผลความพึงพอใจดานระบบสารสนเทศของผูใชบริการกลุมบุคลากรภายนอกสํานักงานอธิการบดี
ดานระบบสารสนเทศ
1. ขั้นตอนการบันทึกขอมูล
2. ความรวดเร็วในการประเมินผลของระบบ
3. ระบบมีเครื่องมือที่ชวยตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
4. ผูใชเรียกใชงานระบบ และเขาถึงขอมูลไดสะดวกตาม
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. มีเอกสาร/คูมือ ประกอบการใชงานที่เขาใจงายและปฏิบัติไดจริง
6. การใหคําปรึกษา/แนะนําในการใชงานของเจาหนาที่ชัดเจน
7. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ SWU-ERP

คาเฉลี่ย

แปลความหมาย

3.80
3.93
3.80
3.85

มาก
มาก
มาก
มาก

3.65
3.93
3.83

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1.3.1 พบวา กลุมบุคลากรภายนอกสํานักงานอธิการบดี มีความพึงพอใจในภาพรวมของระบบ
SWU-ERP อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.83) โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ การใหคําปรึกษา/
แนะนําในการใชงานของเจาหนาที่ชัดเจน (คาเฉลี่ย เทากับ 3.93) และความรวดเร็วในการประเมินผลของระบบ
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(คาเฉลี่ย เทากับ 3.93) รองลงมา คือ ผูใชเรียกใชงานระบบ และเขาถึงขอมูลไดสะดวกตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(คาเฉลี่ย เทากับ 3.85) ขั้นตอนการบันทึกขอมูล (คาเฉลี่ย เทากับ 3.80) ระบบมีเ ครื่อ งมือที่ชว ยตรวจสอบความ
ครบถ ว นของข อมู ล (คาเฉลี่ย เทากับ 3.80) และ มีเอกสาร/คูมือ ประกอบการใชงานที่เขาใจงายและปฏิบัติไดจริง
(คาเฉลี่ย เทากับ 3.65) ตามลําดับ
สวนที่ 2 สรุปขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ลําดับ
1

2

3

4

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สวนบริหารงานกลาง (งานการประชุม)
1.1 ควรปรับปรุงเรื่องการใหบริการ
1.2 ควรปรับปรุงเรื่องความเอาใจใสกระตือรือรนในการบริการ
1.3 หากคณะไดรับมอบหมายใหดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สวนบริหารงานกลางควรอํานวยความสะดวก
และความรวดเร็วเรื่องหนังสือที่เสนออธิการบดีลงนาม
1.4 อยากใหทุกสวนงานมีการแจงขั้นตอนการทํางานหรือติดตอและเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน
เชน สวนบริหารงานกลาง วาจะสงเรื่องอยางไร ถาไปองครักษตองปฏิบัติอยางไร
สวนการคลัง
2.1 ควรอบรมบุคลากรใหมี service mind มากขึ้น
2.2 การใหบริการของสวนการคลังควรเปนดวยไมตรีจิต
สวนทรัพยากรบุคคล
3.1 ควรปรับปรุงเรื่องความรูความสามารถของเจาหนาที่
3.2 ควรปรับปรุงเรื่อง การตอบคําถาม การใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน และการใหบริการ
3.3 ควรปรับปรุงเรื่องความเอาใจใสกระตือรือรนในการทํางาน
3.4 ควรจะปรับเปลี่ยนผูทํางานเรื่องประกันสุขภาพ สิทธิประโยชนของลูกจาง ทําประกันสุขภาพจะครบป
ยังไมไดใบเสร็จมาเบิกสวนตาง
3.5 ควรปรับปรุงการบริการดานการสื่อสาร
3.6 การปฏิบัติงานที่ลาชาของเจาหนาที่สวนทรัพยากรบุคคล ในการปฏิบัติงานเรื่องใบเสร็จคาประกัน
สุขภาพ ตั้งแตเดือนกันยายน 2562 ไมมีการชี้แจงเหตุผลของความลาชา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ใบเสร็จเพื่อนํามาเบิกในปงบประมาณ 2563 ไดทัน
สวนพัฒนากายภาพ
4.1 สวนพัฒนากายภาพ วิสัยทัศนในการรักษาสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยแย ตัดตนไมจนโลง
ไมดูแลพื้นที่สีเขียวใหสวยงาม
4.2 ฝาทอระบายนํ้าที่โรงอาหารหนาโรงเรียนสาธิต (ขางราน7-11) เปนพลาสติกรับนํ้าหนักคนเดินไมได
อันตรายมากยิ่งชวงเปดเทอมนักเรียนเยอะ ควรรีบเปลี่ยน
4.3 ไมมีหองนํ้าไวใหบริการ นอกจากจะตองไปใชทลี่ านจอดรถ
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ลําดับ
5
6

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ฝายพัฒนาคุณภาพ
5.1 ขอชื่นชมฝายพัฒนาคุณภาพ ที่มีการใหบริการที่รวดเร็ว เอาใจใสกระตือรือรนในการใหบริการ
และเจาหนาที่มีความรูความสามารถ
อื่นๆ
6.1 ควรปรับปรุงเรื่องการประสานงานขอมูลภายในสวนงานของสํานักงานอธิการบดี ยกตัวอยางเชน
ขอมูลการจายประกันสังคม หากสวนทรัพยากรบุคคลตองการ ควรประสานงานขอขอมูลที่สวนการคลัง
ไมควรใหเจาหนาที่ของคณะตองขอขอมูลเอง
6.2 อยากใหหนวยงานสวนกลางตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีการเก็บรวบรวมฐานขอมูลทั้งของผูบริหาร
อาจารย บุคลากร นิสิตไวในระบบที่ตรวจสอบขอมูลไดงายและมีการปรับปรุงขอมูลทุกป และผูรับผิดชอบ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเรียกดูขอมูลจากระบบฐานขอมูลไดทันที
6.3 การใหบริการแบบ service mind การบริหารแบบ one stop service
6.4 ควรมีการจัดการงานใหรวดเร็วและเดือดรอนตอบุคลากรใหนอยที่สุด เชน การรอใบเสร็จคาประกัน
สุขภาพที่รอเกือบครบปทุกรอบการสมัครโดยใหบุคลากรสํารองจายไปกอน แตใบเสร็จไดรับมาเพื่อเบิกเงิน
คืนชามาก ๆ ในเมื่อเปนการเบิกจากสวัสดิการควรมีการตัดยอดจากคาสวัสดิการเลยไมควรใหบุคลากรมา
สํารองจายกอนแตใหรอใบเสร็จนานมาก 2 รอบปแลว สวนทรัพยากรบุคคลกับสวนการคลังควรมีการ
ประสานงานกันที่ดีกวานี้
6.5 การบริการใหความรูและแนะนําไดดีมาก

