
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ
1. เพศ 214 100.00

ชาย 95 44.39
หญิง 119 55.61

2. ประเภทผู้ใช้บริการ 214 100.00
นักศึกษา 46 21.50
บุคลากรสายวิชาการ 89 41.59
บุคลากรสายสนับสนุน 17 7.94
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 38 17.76
อ่ืน ๆ (อาจารย์พิเศษ) 24 11.21

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ระดับคะแนน ร้อยละ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 4.50 90.07

1.1 ข้ันตอนการให้บริการมีความเหมาะสม คล่องตัว เข้าใจง่าย 4.54 90.80
1.2 มีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ เว็บไซส์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น 4.51 90.20
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม 4.46 89.20

2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.59 91.80
2.1 ผู้ให้บริการใส่ใจในการให้บริการ 4.62 92.40
2.2 ให้ค าแนะน า และสามารถตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน 4.51 90.20
2.3 ผู้ให้บริการมีจิตท่ีดีในการให้บริการ (Service Mind) 4.64 92.80

3. ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.30 86.00
3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งจุดบริการมีความชัดเจน 4.31 86.20
3.2 จุดให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 4.36 87.20
3.3 จุดรอรับบริการมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีน่ังรอ 4.23 84.60

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
1. ส่ิงท่ีท าให้ท่านไม่พึงพอใจ

- ไม่มีเจ้าหน้าท่ี ให้ค าปรึกษาท่ีเพียงพอ
- ท าไมต้องมีการจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีสนใจในวิขาน้ันๆ ส่ิงท่ีสถาบันควรท าคือการจัดให้มีบุคลากรเพียงพอต่อนักศึกษาหรื่อไม่ และการ
เปิดรับเพ่ิมเพียง 10% จากจ านวนท้ังหมดน้ันเหมาะสมแล้วจริงหรือ การได้เรียนในส่ิงท่ีไม่ได้อยากเรียนเป็นความรู้สึกท่ีไม่มีใครอยากเจอ 
และจ านวนนศท่ีเต็มในวิชาน้ัน ก็ไม่รู้ได้ว่าภาคการศึกษาหน้าจะเปิดวิชาน้ันอีกหรือเปล่า ไม่อยากให้ใครต้องมาแย่งกันเรียน และถ้าต้องการ
จ ากัดจ านวนจริงควรบอกเหตุผลให้ชัดเจน เพราะนักศึกษาอยากเรียนในส่ิงท่ีอยากเรียนแต่ก็ต้องมาโดนตัดโอกาสเพราะว่าท่ีน่ังเต็มแล้วหรือ
ไม่สามารถเพ่ิมได้เน่ืองจากข้อก าหนดของสถาบัน คิดว่าปัญหาน้ีคงได้ยินกันอยู๋บ่อย ๆ แต่ไม่มีเหตุผลท่ีฟังแล้วเข้าใจ และก็ยังไม่ถูกแก้ไข 
ดังน้ันช่วยรีบแก้ไขให้ด้วยจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างย่ิง
- อาหารในวันอบรม เมนูซ้ าเยอะมาก รสชาติไม่ค่อยถูกปาก ยกเว้น วันแรกและวันสุดท้าย
- ความล่าช้า และความไม่ชัดเจนของระบบการจัดการ
- There is no PR or inform information to relevance personnel in advance.
- ควรมีอาจารย์ประจ าส านัก เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้และรับผิดชอบรายวิชา
- ค าตอบท่ีไม่ชัดเจน
- อยากให้ มีผู้มีประสบการณ์ยาวนาน ในระดับมหาวิทยาลัย มาช่วยปรับระบบ ท่ีเป็นไปได้จริง และลดการข้ันตอนการท างาน เพราะท่าน
จะลดปัญหา ลดข้อผิดพลาด ท างานได้ตรงประเด็น 
- สถานท่ีจอดรถ ไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการ
- Classroom Facilities very old and broken especially Projector and screen unsupported modern computer.

ผลประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป



ผลประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
1. ส่ิงท่ีท าให้ท่านไม่พึงพอใจ (ต่อ)

- ไม่มีท่ีน่ังรอหรือท่ีพักรอ
- อยากให้มีจุดน่ังพักรอสอน หรือพักผ่อนส าหรับอาจารย์พิเศษบ้างค่ะ ตอนน้ีเวลาจะเดินไปน่ังตรงม้าน่ังใต้ตึกอธิการก็มีท่ีก้ันพร้อมรักษา
ความปลอดภัยท่ีคอยถาม ท าให้ไม่สะดวกใจท่ีจะไปน่ังพักหรือน่ังทบทวนเน้ือหาท่ีจะสอนนักศึกษา
- ท่ีจอดรถใกล้ตึกท่ีสอนมีน้อยต้องจอดไกลเลยไปท่ีสนามฟุตบอลแพทย์ศาสตร์ระยะทางเป็นอุปสรรคเน่ืองจากมีอาการกระดูกทับเส้นระยะแรก

2. ความต้องการและความคาดหวังจากการรับบริการ
- สามารถติดต่อได้ท้ังทางโทรศัพท์และ LINE
- ได้รับค าตอบท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
- รักษามาตราฐานการให้บริการน้ีไว้ เพราะพ่ี ๆ ทุกคนบริการดีมาก ใจดี พูดคุยด้วยง่าย
- ความรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน
- Improve classroom facilities ASAP.
- ความเป็นระบบในการบริการและตอบข้อสงสัย
- อยากให้รักษาและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ GenEd ไปสู่สมาชิกรุ่นต่อ ๆ  ไป
- อยากให้มีความขัดเจนในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน
- อยากให้ออกแบบตารางสอนในแต่ละวิชาฝหเจาะจงไปว่าแต่ละเทอมวิชาไหนจะลงวันไหนได้ จะได้สะดวกและเป็นมาตรฐานกับเจ้าหน้าท่ี
ปละอาจารย์พิเศษ
- ถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งวันสอนก่อนเปิดเทอมล่วงหน้าสัก 1-2 เดือน จะได้สะดวกต่อการวางแผนการท างาน
- สถานท่ีคับแคบเกินไปส าหรับการให้บริการนักศึกษา
- รักษามาตรฐานไว้
- ตอบค าถามให้มีความครอบคลุมเสร็จในค าตอบเดียว
- ลดข้ันตอนการท างานให้ง่ายข้ึน  
- ควรจะมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือการติดต่อเจ้าหน้าท่ีในส านักวิชาศึกษาท่ัวไป เช่น ถ้าต้องการสอบถามเร่ือง
การเพ่ิมจ านวนนักศึกษา การส่งเกรด ต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีคนไหน ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบท่ีจะให้ข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองน้ีได้โดยตรง
- เสนอให้มีการท าปฏิทินหรือแจ้งก าหนดการส่งข้อมูลต่างๆ ท่ีอาจารย์ต้องส่งให้กับทางส านักวิชาศึกษาท่ัวไป โดยระบุวันเดือนปีท่ีชัดเจน 
ช่องทางการส่งเอกสารต่างๆ ให้อาจารย์ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ต้ังแต่ก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือให้อาจารย์มีการเตรียมการและวางแผน
- ชอบ workshop และกิจกรรมเพ่ิมเติมความรู้ต่าง ๆ ท่ีส านักจัด อยากให้จัดเร่ือย ๆ
- ความง่ายและข้ันตอนท่ีละเอียดในการท าความเข้าใจให้มากกว่าน้ี
- บริการได้ดีระดับนหน่ึง ขอช่ืนชมคุณ ตูน กับคุณนาง ต้ังใจท างานดีมาก
- การประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึงและชัดเจน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

89.29


