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ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

กองบริหารวิชาการและนิสิต ส านักงานวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564 

  กองบริหารวิชาการและนิสิต ส านักงานวิทยาเขต เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจด้านการ 

ผลิตบัณฑิตของวิทยาเขต ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการ
การศึกษา และงานกิจการนิสิต โดยแต่ละงานมีภารกิจส าคัญ ที่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตและคณะให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ดังนี้ 
  งานทะเบียนและประมวลผล มีหน้าทีเ่ริ่มตั้งแต่ งานทะเบียนประวัติ  การรวบรวมตารางเรียน ตาราง
สอบ การบริหารจัดการห้องเรียน การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การลาพักการศึกษา งานการ
ประมวลผลด้านสถานภาพและผลการศึกษา บริการตรวจข้อสอบ การออกเอกสารการศึกษา การตรวจสอบและ
รับรองวุฒิการศึกษา การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา การเสนอรายชื่อเพ่ือขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา การขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาทั้งภายในวิทยาเขต และระบบที่ใช้งานร่วมกัน
ระหว่างวิทยาเขต  การจัดท าและประมวลผล เพื่อออกรายงานสถิติทางการศึกษา และการบริการให้ค าแนะน า
ด้านการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์และผู้ปกครอง 
  งานบริการการศึกษา มีหน้าที่ส าคัญในการสนับสนับการรับเข้าศึกษา การประชาสัมพันธ์ การบริหาร
จัดการระบบรับสมัคร การประมวลผลและคัดเลือก การประกาศผล การรับมอบตัว การเตรียมความพร้อมส าหรับ
นิสิตใหม ่งานด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา งานด้านหลักสูตร ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายใน
และภายนอกมหา มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร การเปิด-ปิดการด าเนินการหลักสูตร และ
การปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา บริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ การจัดอบรม ส่งเสริม
ความรู้ ทักษะส าคัญให้กับอาจารย์ คณะและหลักสูตรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา การ
ประสานงาน สนับสนุนให้อาจารย์สามารถจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ 
  งานกิจการนิสิต มีหน้าที่ในการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานิสิต การส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรกิจกรรมนิสิต รวมทั้งการจัดบริการ
สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของนิสิตในตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ได้แก่ บริการด้านทุนการศึกษา การแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา การบริการนิสิตต่างชาติ การบริการนิสิตพิเศษ บริการกองทุนสวัสดิภาพนิสิต บริการให้
ค าปรึกษาการใช้ชีวิต และบริการด้านการกีฬาและการออกก าลังกาย  
  โดยในปีการศึกษา 2564 กองบริหารวิชาการและนิสิต ได้มอบหมายให้แต่ละงานที่ใหบ้ริการ  
ท าการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการด้วยแบบประเมิน ณ จุดบริการและในรูปแบบออนไลน์ 
หรือ เฉพาะผู้มารับบริการนั้น ๆ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ กองบริหารวิชาการและนิสิต  
ส านักงานวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 2564  
  โดยก าหนดเกณฑ์วัดค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับเช่นกัน ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

บริการ 

ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

หมายเหตุ 

งานทะเบียนและประมวลผล 4.24 มากที่สุด  4.43 มากที่สุด 
 

บริการด้านงานทะเบียนนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี 3.91 มาก 

อ้างอิง กอง
แผนงาน 

4.02 มาก อ้างอิง กอง
แผนงาน 

บริการด้านระบบสารสนเทศออนไลน์ 3.81 มาก 
อ้างอิง กอง
แผนงาน 

3.96 มาก อ้างอิง กอง
แผนงาน 

บริการตรวจข้อสอบ 5 มากที่สุด 
ส ารวจ ณ จุด

บริการ 
5 มากที่สุด ส ารวจ ณ จุด

บริการ 

โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน    

4.73 มากที่สุด หลังจบ
โครงการ 

งานบริการการศึกษา 4.54 มากที่สุด  4.28 มากที่สุด  

บริการด้านการรับเข้าศึกษา 4.82 มากที่สุด กลุ่มนักเรียน 4.67 มากที่สุด 

ส ารวจผ่าน
ระบบรับสมัคร

TCAS4 

บริการด้านหลักสูตร 4.79 มากที่สุด กลุ่มอาจารย์ 4.35 มาก  
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บริการ 

ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

หมายเหตุ 

บริการการบริหารจัดการรายวิชา
บูรณาการ 5.00 มากที่สุด กลุ่มอาจารย์ 4.46 มากที่สุด  
บริการด้านงานทะเบียนนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา 4.1 มาก นิสิต ป.โท  - 

นิสิตส่งเอกสาร
ไป บว.โดยตรง 

บริการจัดสอบออนไลน์ NA  นิสิต ป.ตร ี 3.90 มาก  
บริการการส่งเสริมทักษะตาม
มาตรฐานการศึกษา   

-    

- โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อ
การสอบ KU Exite 

3.83 มาก นิสิต รหัส 61 
 

- 
 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร online 

4.53 มากที่สุด กลุ่มอาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

 
- 

 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ออกแบบชุดวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้ 
(Outcome Based Education (OBE))  
หลักสตูรประเภทประกาศนียบัตร (Non-
Degree)” 

   

4.00 มาก กลุ่มอาจารย์ 

- โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการ 
ส าหรับผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

4.72 มากที่สุด กลุ่มอาจารย์ - - 
 

งานกิจการนิสิต 4.44 มากที่สุด  4.51 มากที่สุด  
การให้ค าปรึกษา ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ขององค์กรกิจกรรมนิสิต 

4.09 มากที่สุด 
 

4.05 มาก 
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บริการ 

ภาคต้น ภาคปลาย 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

หมายเหตุ 

การขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

3.81 มาก 
 

4.1 มาก 
 

การด าเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรกิจกรรมนิสิต 

4.06 มาก 
 

4.02 มาก 
 

การให้บริการผ่อนผันการเข้ารับ
ราชการทหาร 

4.73 มากที่สุด 
 

4.81 มากที่สุด 
 

การส่งเสริมค่านิยมที่ดีส าหรับนิสิต 4.72 มากที่สุด 
 

4.63 มากที่สุด 
 

การให้บริการทุนการศึกษาทั่วไป 4.31 มากที่สุด 
 

4.48 มากที่สุด 
 

การให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

4.77 มากที่สุด 
 

4.79 มากที่สุด 
 

การให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา
แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 

4.17 มาก 
 

- - (Covid-19) 

การให้บริการด้านการจัดหารายได้
ระหว่างเรียน (Job Office) 

4.6 มากที่สุด 
 

- - (Covid-19) 

การให้บริการนิสิตต่างชาติ NA 
  

- - (Covid-19) 

การให้บริการนิสิตพิเศษ 5 มากที่สุด 
 

5 มากที่สุด 
 

การให้บริการทะเบียนบ้าน 4.66 มากที่สุด 
 

4.9 มากที่สุด 
 

การให้บริการกองทุนสวัสดิภาพนิสิต 4.8 มากที่สุด 
 

4.8 มากที่สุด 
 

การให้บริการให้ค าปรึกษาทาง
จิตวิทยา 

NA 
 

ระหว่าง
พัฒนาระบบ 

- - ระหว่างพัฒนา
ระบบ 

การให้บริการสนามกีฬาและอุปกรณ์
ออกก าลังกาย 

3.98 มาก 
 

4.02 มาก 
 

ภาพรวม 4.41 มากที่สุด  4.40 มากที่สุด  
 


