
 
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ 

แผนกบริการกลาง สังกัด งานบริหารกิจการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ าไตรมาสที่ 1  ( เดือน ตุลาคม เดือน ธันวาคม 2564 ) 
 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 
1.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
1.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมติร 4.85 

1.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 4.95 

1.3 เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตอืรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.95 

1.4 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด ี 4.81 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.89 

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมขีั้นตอนท่ีเหมาะสม 4.94 

2.2 การให้ข้อมูล / รายละเอียดชดัเจนและเข้าใจง่าย 4.80 

2.3 มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.89 

2.4 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 4.93 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.89 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมยัและท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น 4.90 

3.2 ช่องทางในการให้บริการของส านักงาน 4.88 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.89 

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ  
4.1 ไดร้ับการบรกิารทีต่รงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไมผ่ดิพลาด) 4.96 

4.2 ได้รับบริการทีเ่ป็นประโยชน ์ 4.86 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.91 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.89 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

                   - 
รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 

ผู้รายงาน นางพรทิพย์  ทองนุ้ย 
 
 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ าไตรมาสที่ 1 
 



 

 
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ 

หน่วยยานพาหนะ แผนกบริการกลาง สังกัด งานบริหารกิจการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ าไตรมาสที่ 1  ( เดือน ตุลาคม เดือน ธันวาคม 2564 ) 
 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 
1.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
1.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมติร 4.85 

1.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 4.88 

1.3 เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตอืรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.83 

1.4 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด ี 4.81 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.84 

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมขีั้นตอนท่ีเหมาะสม 4.91 

2.2 การให้ข้อมูล / รายละเอียดชดัเจนและเข้าใจง่าย 4.80 

2.3 มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.89 

2.4 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 4.87 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.86 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมยัและท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น 4.75 

3.2 ช่องทางในการให้บริการของส านักงาน 4.88 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ  
4.1 ไดร้ับการบรกิารทีต่รงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไมผ่ดิพลาด) 4.86 

4.2 ได้รับบริการทีเ่ป็นประโยชน ์ 4.86 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.86 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.84 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

                         - 
รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 

ผู้รายงาน นายปกรณ์  ช่วยเจริญ 
 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ าไตรมาสที่ 1 
 



 
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ 

แผนกบริการกลาง สังกัด งานบริหารกิจการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ าไตรมาสที่ 2  ( เดือน มกราคม เดือน มีนาคม 2565 ) 
 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 
1.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
1.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมติร 4.96 

1.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 4.96 

1.3 เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตอืรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.97 

1.4 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด ี 4.88 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.94 

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมขีั้นตอนท่ีเหมาะสม 4.95 

2.2 การให้ข้อมูล / รายละเอียดชดัเจนและเข้าใจง่าย 4.91 

2.3 มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.92 

2.4 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 4.94 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.93 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมยัและท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น 4.90 

3.2 ช่องทางในการให้บริการของส านักงาน 4.95 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.92 

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ  
4.1 ไดร้ับการบรกิารทีต่รงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไมผ่ดิพลาด) 4.97 

4.2 ได้รับบริการทีเ่ป็นประโยชน ์ 4.93 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.95 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.93 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

                      - 
รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 

ผู้รายงาน นางพรทิพย์  ทองนุ้ย 
 
 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ าไตรมาสที่ 2 
 



 
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ 

หน่วยยานพาหนะ แผนกบริการกลาง สังกัด งานบริหารกิจการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ าไตรมาสที่ 2  ( เดือน มกราคม เดือน มีนาคม 2565 ) 
 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 
1.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
1.1 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมติร 4.88 

1.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 4.93 

1.3 เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตอืรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.90 

1.4 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด ี 4.88 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.89 

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมขีั้นตอนท่ีเหมาะสม 4.93 

2.2 การให้ข้อมูล / รายละเอียดชดัเจนและเข้าใจง่าย 4.85 

2.3 มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.90 

2.4 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล 4.89 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.89 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมยัและท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น 4.88 

3.2 ช่องทางในการให้บริการของส านักงาน 4.92 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.90 

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ  
4.1 ไดร้ับการบรกิารทีต่รงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไมผ่ดิพลาด) 4.89 

4.2 ได้รับบริการทีเ่ป็นประโยชน ์ 4.93 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.91 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.89 

 
ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

                      - 
รายงาน ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 

ผู้รายงาน นายปกรณ์  ช่วยเจริญ 
 
 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประจ าไตรมาสที่ 2 
 


