
 

 

 

 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ของส านักทะเบียนและประมวลผล  
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ส านักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 



 

 

รายงานผลการส ารวจ 

ความพึงพอใจตอ่การให้บริการของส านักทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรนี้ขึ้น เพ่ือน ำข้อมูล

ไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ท ำกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง               

3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวำคม 2562 – 13 กุมภำพันธ์ 2563 มีผู้ตอบ

แบบส ำรวจ จ ำนวน 695 ฉบับ แบ่งเป็นนักศึกษำ จ ำนวน 495 คน อำจำรย์ จ ำนวน 88 คน และบุคลำกรจ ำนวน 

112 คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรวิจัย  และใช้สถิติร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรส ำรวจสรุปได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ เพศ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ผู้ตอบแบบส ารวจ 

เพศ 
นักศึกษา อาจารย ์ บุคลากร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 171 34.55 32 36.36 35 31.25 
หญิง 324 65.45 56 63.64 77 68.75 

รวม 495 100.00 88 100.00 112 100.00 
 

กราฟ แสดงจ านวน ร้อยละ เพศ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ผู้ตอบแบบส ารวจ 

 
  

 จำกข้อมูลในตำรำงที่ 1 พบว่ำ นักศึกษำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 65.45 

และเป็นเพศชำย จ ำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 อำจำรย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 56 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.64 และเป็นเพศชำย จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 และบุคลำกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ ำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 และเป็นเพศชำย จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
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ตารางท่ี 2 จ านวน ร้อยละ ของนักศึกษา อาจารย์ จ าแนกตามคณะทีส่ังกัด  

สังกัดคณะ 
นักศึกษา อาจารย ์ บุคลากร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ครุศำสตร์ 119 24.04 10 11.36 6 5.36 

เทคโนโลยีกำรเกษตร - - 9 10.23 6 5.36 

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 108 21.82 17 19.32 5 4.46 

วิทยำกำรจัดกำร 78 15.76 14 15.91 9 8.04 

วิทยำลัยนำนำชำติ 43 8.69 14 15.91 4 3.57 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 147 29.70 22 25.00 18 16.07 

บัณฑิตวิทยำลัย - - 2 2.27 7 6.25 

ส ำนัก/ศูนย์/กอง - - - - 57 50.89 

รวม 495 100.00 88 100.00 112 100.00 

 

 จำกข้อมูลในตำรำงที่  2 พบว่ำ  นักศึกษำส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                

จ ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70  รองลงมำสังกัดคณะครุศำสตร์ จ ำนวน 119 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.04 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน          

78 คน คิดเป็นร้อยละ 15.76 และวิทยำลัยนำนำชำติ จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 ตำมล ำดับ 

 อำจำรย์ ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

รองลงมำสังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32 คณะวิทยำกำรจัดกำร

วิทยำลัยนำนำชำติ จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.91 คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.23 และบัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.27 ตำมล ำดับ 

 บุคลำกร ส่วนใหญ่สังกัดส ำนัก/ศูนย์/กอง จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ50.89 รองลงมำสังกัด                      

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 คณะวิทยำกำรจัดกำร  จ ำนวน 9 คน          

คิดเป็นร้อยละ 8.04  บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร            

คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 5 คน             

คิดเป็นร้อยละ 4.46 และวิทยำลัยนำนำชำติ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตำมล ำดับ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในภาพรวมของแต่ละด้าน 

ประเด็นค าถามแต่ละด้าน 
นักศึกษา อาจารย ์ บุคลากร รวม 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 3.47 ปำนกลำง 4.07 มำก 4.02 มำก 3.85 มำก 
ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 3.44 ปำนกลำง 3.93 มำก 3.89 มำก 3.75 มำก 
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 3.60 มำก 4.01 มำก 3.96 มำก 3.86 มำก 
ด้ำนระบบสำรสนเทศ 3.59 มำก 3.89 มำก 3.88 มำก 3.79 มำก 
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 3.52 มำก 4.03 มำก 3.97 มำก 3.84 มำก 

รวม 3.52 มาก 3.99 มาก 3.94 มาก 3.82 มาก 
 

กราฟ แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในภาพรวมของแต่ละด้าน 

 
 จำกข้อมูลในตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผลโดยรวมทุกด้ำน อยู่ในระดับมำก 

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82  เมื่อจ ำแนกในแต่ละด้ำน พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนคุณภำพ                     

กำรให้บริกำร  ด้ำนระบบสำรสนเทศ และด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.86 3.85 3.84 3.79 และ3.75 

ตำมล ำดับ 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2

ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ด้ำนระบบสำรสนเทศ

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร

บุคลำกร อำจำรย์ นักศึกษำ



 

 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร จ าแนกรายละเอียดแต่ละด้าน 

ประเด็นค าถาม 
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ค่าเฉลี่ย

รวม 
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ด้านการบริการของเจ้าหน้าที ่                 
1. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยถ้อยค ำสุภำพ 3.30 ปำนกลำง 4.09 มำก 4.00  มำก  3.85 มำก 
2. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิกลักษณะท่ำทำงของเจ้ำหน้ำที่ 3.86 มำก 4.17 มำก 4.10  มำก  4.04 มำก 
3. ควำมเอำใจใส่ ควำมเต็มใจ และควำมพร้อมในกำรให้บริกำร               

ของเจ้ำหน้ำที ่

3.33 ปำนกลำง 4.05 มำก 3.96 มำก 
3.78 

มำก 

4. ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม  

ชี้แจง ข้อสงสัย  ให้ค ำแนะน ำ เป็นตน้ 

3.57 มำก 4.10 มำก 4.14 มำก 
3.94 

มำก 

5. สำมำรถแก้ไขปัญหำตำ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ว 3.32 ปำนกลำง 3.92 มำก 3.86  มำก  3.70 มำก 
6. กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที ่มีควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ 3.51 มำก 4.11 มำก 4.02  มำก  3.84 มำก 
7. ควำมพึงพอใจในด้ำนกำรบรกิำรของเจ้ำหน้ำที่โดยรวม 3.37 ปำนกลำง 4.08 มำก 4.10  มำก  3.85 มำก 

รวม 3.47 ปานกลาง 4.07 มาก 4.02  มาก  3.85 มาก 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
1. มีช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนได้สะดวก 3.49 ปำนกลำง 4.08 มำก 3.93  มำก  3.83 มำก 
2. ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน มีควำมคล่องตัว 3.45 ปำนกลำง 3.83 มำก 3.79  มำก  3.69 มำก 
3. มีควำมชัดเจนในกำรอธบิำย ชีแ้จง และแนะน ำขัน้ตอนในกำรขอรับข้อมูล 3.40 ปำนกลำง 3.89 มำก 3.86  มำก  3.72 มำก 
4. มีกำรแจ้งระยะเวลำในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรทรำบ 3.43 ปำนกลำง 3.89 มำก 3.86  มำก  3.73 มำก 
5. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 3.50 ปำนกลำง 3.93 มำก 3.96  มำก  3.80 มำก 
6. ควำมพึงพอใจในด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรโดยรวม 3.39 ปำนกลำง 3.94 มำก 3.96  มำก  3.76 มำก 

รวม 3.44 ปานกลาง 3.93 มาก 3.89  มาก  3.75 มาก 
 

 



 

 

ประเด็นค าถาม 
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ค่าเฉลี่ย

รวม 
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                 
1. สถำนที่ให้บริกำรและอุปกรณ์ มีควำมสะอำด เป็นระเบยีบ สะดวก 

ต่อกำรใช้บริกำร 

3.71 มำก 4.15 มำก 3.96 มำก 3.94 มำก 

2. อุปกรณ์/เครื่องมือ ในกำรให้บริกำร มีคุณภำพ ทันสมัย 3.65 มำก 3.97 มำก 3.96  มำก  3.86 มำก 
3. มีสื่อ/ช่องทำงในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย 3.52 มำก 3.91 มำก 3.94  มำก  3.79 มำก 
4. ควำมพึงพอใจในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกโดยรวม 3.52 มำก 4.03 มำก 3.96  มำก  3.84 มำก 

รวม 3.60 มาก 4.01 มาก 3.96  มาก  3.86 มาก 
ด้านระบบสารสนเทศ         
1. กำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลง่ำยต่อกำรค้นหำ 3.54 มำก 3.88 มำก 3.80  มำก  3.74 มำก 
2. ข้อมูลมีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน 3.67 มำก 3.83 มำก 3.89  มำก  3.80 มำก 
3. ข้อมูลมีควำมทันสมัย และเปน็ปัจจบุัน 3.63 มำก 3.85 มำก 3.88  มำก  3.79 มำก 
4. ควำมเหมำะสมของรูปแบบขอ้มูลในระบบสำรสนเทศ 3.58 มำก 3.88 มำก 3.91  มำก  3.79 มำก 
5. ระบบใช้งำนงำ่ย และไม่ซบัซอ้น 3.54 มำก 3.84 มำก 3.83  มำก  3.74 มำก 
6. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภำยนอก มีควำมเหมำะสม 3.61 มำก 3.97 มำก 3.95  มำก  3.84 มำก 
7. ควำมพึงพอใจในด้ำนระบบสำรสนเทศโดยรวม 3.58 มำก 3.99 มำก 3.88  มำก  3.82 มำก 

รวม 3.59 มาก 3.89 มาก 3.88  มาก  3.79 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ         
1. กำรให้บริกำรที่ได้รับ ตรงตำมควำมต้องกำร 3.58 มำก 4.01 มำก 3.98  มำก  3.86 มำก 
2. ควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำร 3.54 มำก 4.02 มำก 3.96  มำก  3.84 มำก 
3. ควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 3.44 ปำนกลำง 4.05 มำก 3.98  มำก  3.82 มำก 

รวม 3.52 มาก 4.03 มาก 3.97  มาก  3.84 มาก 
รวมทุกด้าน 3.52 มาก 3.99 มาก 3.94 มาก 3.82 มาก 



 

 

 จำกข้อมูลในตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผลรวมทุกด้ำน อยู่ในระดับมำก 

(ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82) เมื่อพิจำรณำรำยะเอียดแต่ละด้ำน สรุปได้ดังนี้  

 ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ผู้ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจโดยรวมในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85) เมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำ ควำมพึงพอใจ 3 

ระดับแรก ได้แก่ 1. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิกลักษณะท่ำทำงของเจ้ำหน้ำที่ (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.04) 2. ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบ

ค ำถำม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ เป็นต้น (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94)  3. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยถ้อยค ำสุภำพ และควำมพึงพอใจในด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่โดยรวม 

(ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.85)   

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจโดยรวมในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.75) เมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำ                 

ควำมพึงพอใจ 3 ระดับแรก ได้แก่1. มีช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนได้สะดวก (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.83)  2. กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

(ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.80)  3.ควำมพึงพอใจในด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.76) 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจโดยรวมในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.86) เมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำ ควำมพึงพอใจ                   

3 ระดับแรก ได้แก่  1. สถำนที่ให้บริกำรและอุปกรณ์ มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94)  2. อุปกรณ์/เครื่องมือ ในกำรให้บริกำร 

มีคุณภำพ ทันสมัย (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.86) 3. ควำมพึงพอใจในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84)   

 ด้านระบบสารสนเทศ ผู้ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจโดยรวมในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.79) เมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำ ควำมพึงพอใจ 3 ระดับแรก 

ได้แก่  1. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภำยนอก มีควำมเหมำะสม (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84)  2. ควำมพึงพอใจในด้ำนระบบสำรสนเทศโดยรวม (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82) 3. ข้อมูลมีควำม

ถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.80)   

 ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้ตอบแบบส ำรวจมีควำมพึงพอใจโดยรวมในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84) เมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำ ควำมพึงพอใจ                   

3 ระดับแรก ได้แก่ 1. กำรให้บริกำรที่ได้รับ ตรงตำมควำมต้องกำร (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.86)  2. ควำมเชื่อมั่นต่อกำรให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84) 3. ควำมพึงพอใจในด้ำน

คุณภำพกำรให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82)   
 

 

 

 



 

 

การวิเคราะห์ผลความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ และค าชมเชยต่อการให้บริการ 
  กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
   1.  นักศึกษา  
   1.1  ความคาดหวังต่อการให้บริการ   
    1)  กำรบริกำรที่ดี เจ้ำหน้ำที่มีจิตบริกำร ยิ้มแย้มแจ่มใส มีควำมสุภำพ สนใจ ใส่ใจ และเต็มใจ                            
ในกำรให้บริกำร   
  2)  ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร    
  3)  ได้รับค ำอธิบำย ค ำแนะน ำ และค ำปรึกษำท่ีดี เข้ำใจง่ำย 
   4)  ควำมชัดเจนของข้อมูลที่ให้บริกำร 
   5)  กำรบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร 
   6)  กำรแจ้งข่ำวสำรที่ชัดเจนล่วงหน้ำ ไม่ล่ำช้ำ 
   7)  กำรมีช่องทำงในกำรแจ้งข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ที่มำกขึ้น 
    8)  ควำมทันสมัยของข่ำวสำร 
   9)  ควำมรวดเร็วและท่ัวถึงในกำรกระจำยข่ำวสำร 
  10)  ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในกำรบริกำร 
  11)  ควำมเอำใจใส่ในกำรบริกำรนักศึกษำภำคพิเศษ 
  12)  กำรจัดตำรำงเรียน/ตำรำงสอบที่เหมำะสม 
  13)  ควำมรำบรื่นในกำรใช้บริกำรออนไลน์ 
  14)  กำรพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 
   1.2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 
   1)  ความสุภาพในการให้บริการ 
    -  เจ้ำหน้ำที่ควรให้บริกำรนักศึกษำด้วยค ำพูดหรือถ้อยค ำสุภำพมำกกว่ำนี้ ระมัดระวัง                     
เรื่องถ้อยค ำ สีหน้ำ กริยำท่ำทำง พูดจำด้วยน้ ำเสียงที่เป็นมิตรกับผู้รับบริกำรทุกประเภทไม่ว่ำนักศึกษำหรือ
ผู้ปกครอง   
   -  ควรปรับปรุงบุคลิกภำพ พฤติกรรม  ให้บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อผู้รับบริกำร  
   -  ค ำพูดและใบหน้ำ ถ้อยค ำและน้ ำเสียง เป็นสิ่งส ำคัญในกำรท ำงำนด้ำนบริกำร   
 
 
 
 



 

 

   2)  การสื่อสารและกระบวนการให้บริการ 
    -  ควรแจ้งข่ำวสำรให้ชัดเจน 
        -  ควรปรับขั้นตอนในกำรท ำเรื่องให้ง่ำยขึ้น ไม่ยุ่งยำก จัดระบบกำรบริกำรให้ง่ำยและสะดวก                  
ต่อผู้รับบริกำร  
    -  ควรปรับปรุงเรื่องควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
    -  ควรมีรูปแบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัยขึ้น  
   -  ควรจัดระเบียบจุดรับ-ส่งเอกสำรให้ชัดเจน 
    -  เจ้ำหน้ำที่แต่ละท่ำนให้ค ำปรึกษำไม่ตรงกัน ท ำให้นักศึกษำเกิดควำมสับสนในกำรปฏิบัติ  
    -  ในช่วงเวลำสอบ มหำวิทยำลัยหรือนักศึกษำปกติไม่ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสียงดัง เนื่องจำก
สร้ำงควำมกดดันและรบกวนกำรสอบของนักศึกษำภำคพิเศษ  
 
  1.3  ค าชมเชยของการให้บริการ 
    1)  เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจงแนวทำงแก้ไขปัญหำได้ดี  และให้ข้อมูลที่ชัดเจนทุกครั้งที่ไปใช้บริกำร 
  2)  เจ้ำหน้ำที่บำงท่ำนใจดี ท ำงำนดี ให้บริกำรดี พูดสุภำพ  ยิ้มแย้ม ตอบข้อสงสัยของนักศึกษำ
ด้วยควำมเต็มใจ และให้บริกำรช่วยเหลือดี   
 3)  เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนคล่องแคล่ว  ท ำงำนรวดเร็ว 
  4)  ระบบสำรสนเทศเข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน 
 5)  บริกำรดีมำก 
  6)  ได้รับควำมสะดวกในกำรให้บริกำร  มีกำรประสำนงำนรวดเร็ว             

 

 2. อาจารย์   
  2.1  ความคาดหวังต่อการให้บริการ 
    1)  ผู้ให้บริกำรให้บริกำรด้วยใจ มีจิตบริกำร สำมำรถแก้ไขปัญหำ  แก้ไขสถำนกำรณ์ได้รวดเร็ว  
และมีเหตุผลที่เหมำะสมตำมหลักกำรปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริง 
   2)  ให้บริกำรอย่ำงสุภำพ  เท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  ชี้แจงและให้ค ำแนะน ำโดยไม่แสดงอำกำร
หงุดหงิด 
  3)  ควำมรวดเร็วและชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
  4)  มีกำรตอบสนองหรือกำรแจ้งผลกำรใช้บริกำรในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ผลกำรอนุมัติ ไม่อนุมัติ                     
ไม่ให้ผู้รับบริกำรต้องติดตำมเรื่องเพียงฝ่ำยเดียว 
  5)  ต้องกำรให้มีระบบที่เข้ำถึงง่ำยและสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
  6)  เจ้ำหน้ำที่ควรทรำบข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป สำมำรถตอบค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับงำนทะเบียน                    
ได้ชัดเจนให้ค ำปรึกษำนักศึกษำได้อย่ำงครอบคลุมตำมหน้ำที่ ไม่ควรแจ้งนักศึกษำไปสอบถำมผู้สอนเกี่ยวกับ
เรื่องกำรศึกษำ 



 

 

  7)  มีระบบข้อมูลกลำงที่สำมำรถดึงข้อมูลมำใช้ได้ 
  8)  มีระบบกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้ชัดเจน โดยเฉพำะด้ำนกำรจัดกำรเรียน                   
กำรสอน ไม่ควรผลักกำรแก้ไขเล่มหลักสูตรมำให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต้องเป็น
ผู้ด ำเนินกำร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรควรเป็นผู้จัดท ำและตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำ ไม่ใช่กำร
จัดรูปแบบ 
  9)  เจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจในงำนของตน ท ำงำนเป็นระบบ สำมำรถส่งต่องำนกันได้ 
  10) ให้บริกำรได้ตรงต่อควำมต้องกำร  
  2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 

1) ระบบกำรท ำงำนดีมำกส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ผู้สอน  แต่หำกมีกำรปรับสี                
ของเมนูอนุมัติจะดีมำก และกรณีที่มีค ำร้องจำกนักศึกษำ ขอให้มีข้อควำมแจ้งเตือนหรือปรับสีของเมนูอนุมัติ
จะดีมำก 

2) ควรมีแนวปฏิบัติงำนที่ชัดเจนเป็นระบบ แก้ไขปัญหำรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 
3) ควรปรับระบบลงทะเบียนให้เข้ำกับแต่ละหลักสูตร 
4) ควรมีกำรเพ่ิมเติมด้ำนควำมสำมำรถทำงกำรสื่อสำรของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้บริกำรนักศึกษำ

อย่ำงมีมำตรฐำนเทียบกับกำรด ำเนินกำรขององค์กรเอกชน 
5) ควรมีควำมพร้อมด้ำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุนกำรศึกษำ และมีกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ มำกขึ้น 
6) ควรจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพ 
7) ข้อมูลกิจกรรมกับข้อมูลวิชำกำรของนักศึกษำควรอยู่ในระบบเดียวกันหรือ link กัน                      

และอำจำรย์สำมำรถตรวจสอบได้ 
8) ระบบ reg.cmru.ac.th ควรได้รับกำรปรับปรุงให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 
9) ระบบบริกำรกำรศึกษำควรมี 3 ภำษำ 
10) ควรแจ้งให้อำจำรย์ บุคลำกร ทรำบเบอร์โทรเพ่ือกำรติดต่อภำยในกับผู้รับผิดชอบงำนวิชำกำร

ในแต่ละด้ำน เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดต่อและแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 
11) ควรปรับฐำนข้อมูลด้ำนกำรตรวจสอบหลักสูตร  ข้อมูลนักศึกษำในแต่ละชั้นปี ให้ทันสมัย เป็น

ปัจจุบัน 
12) มีกำรจัดท ำขั้นตอนกำรให้บริกำร เช่น กำรเพ่ิม ถอนรำยวิชำเอกเลือก 
13) ควรปรับทัศนคติของผู้ให้บริกำร ให้คิดถึงผู้รับบริกำรให้มำกขึ้น 

2.3 ค าชมเชยต่อการให้บริการ 
1) เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้ม ปฏิบัติงำนได้ในระดับดี 
2) บริกำรประทับใจ รวดเร็ว   ข้อมูลชัดเจน เจ้ำหน้ำที่มีจิตบริกำร 
3) เจ้ำหน้ำที่มีควำมจริงใจในกำรให้บริกำร ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพและให้ควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี 
4) ระบบกำรบริกำรให้ข้อมูลดีขึ้นมำก 
5) ระบบออนไลน์ดีขึ้น ใช้งำนสะดวกกว่ำเดิมมำก มีกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 



 

 

6) ควำมถูกต้องและควำมยืดหยุ่นคือสิ่งส ำคัญ ซึ่งส ำนักทะเบียนท ำได้ดีมำก 
7) ได้รับควำมช่วยเหลือด้วยดีเมื่อมีปัญหำ 
8) เจ้ำหน้ำที่ดูแลกำรให้บริกำรดี และรับผิดชอบงำนต่อเนื่อง 
9) เจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลือเป็นอย่ำงดีเมื่อเกิดปัญหำ 
10) ระดับบริกำรเยี่ยม 

  
 3. บุคลากร 
 3.1 ความคาดหวังต่อการให้บริการ 

1) ข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นย ำ รวดเร็ว ทันเวลำ 

2) ยิ้มแย้ม เต็มใจให้บริกำร 

3) ปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้นไป 

4) พยำยำมฟังควำมต้องกำรของนักศึกษำให้เข้ำใจครบถ้วนก่อนแจ้งให้ไปติดต่อหน่วยงำนอ่ืน ๆ                     

5) ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 

6) มีควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถแก้ไขปัญหำตรงตำมควำมต้องกำร 

7) กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก รวดเร็ว 

 3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 

1) ควรถำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรให้เข้ำใจตรงกันก่อนค่อยให้ค ำตอบ หรือก่อนบอกให้ไป

ติดต่อหน่วยงำนอ่ืน 

2) ระบบบริกำรนักศึกษำ ยุ่งยำก เข้ำไม่ได้ทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์อัพเดต 

3) ควรลดขั้นตอนในกำรท ำงำนที่ไม่จ ำเป็น รวมถึงกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อนงำนบำงงำนไม่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงำนอื่น ๆ ควรบริหำรจัดกำรเอง  

4) ลดขั้นตอนกำรให้บริกำร 

5) ควรมีอุปกรณ์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมข้ึน เช่น คอมพิวเตอร์ 

6) อยำกให้มีระบบ One Stop Service 

 3.3 ค าชมเชยต่อการให้บริการ 

1) บุคลำกรให้บริกำรด้วยจิตบริกำรดีมำก เป็นกัลยำณมิตร 

2) เป็นหน่วยงำนที่บุคลำกรท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงสำมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3) เจ้ำหน้ำที่มีควำมใส่ใจในกำรให้บริกำร 

4) เจ้ำหน้ำที่พูดจำด้วยถ้อยค ำสุภำพ กำรแต่งกำยเหมำะสม 

5) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ และให้ควำมช่วยเหลือดีมำก 

6) ให้บริกำรได้ในระดับ ดีมำก 
 


