
 
รายงานสรุปสถิติการให้บริการ 

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
การบริการ การสั่งซื้อเครื่องหมายสัญลกัษณ์และเสื้อกิจกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2563 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม - 
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม - 
มกราคม - 
กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม - 
เมษายน 89 
พฤษภาคม 30 
มิถุนายน - 
กรกฎาคม - 
สิงหาคม - 
กันยายน - 

รวม 119 
 
 
 
 
 

รายงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 
ผู้รายงาน นายธีรวุฒิ  ศรมีณี 

 
 
 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ ำไตรมำสที่ 1 (เดือนตุลำคม 2563- เดือนธันวำคม 2563) 
 
 

การบริการงานสารบรรณรับหนังสือ 
เดือน ครั้ง 

ตุลาคม 150 
พฤศจิกายน 120 
ธันวาคม 130 

รวม 400 

 
การบริการทุนการศึกษา 

เดือน ครั้ง 
ตุลาคม 5 
พฤศจิกายน 6 
ธันวาคม 2 

รวม 13 
 
 

การบริการการส่งข้อเสนอวิจัย 
เดือน ครั้ง 

ตุลาคม 10 
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 1 

รวม 11 
 
 
 
 
 

รายงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 
ผู้รายงานนายธีรวุฒิ  ศรีมณี 

 
 
 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564               

ประจ าไตรมาสที่ 1 
 



 
รายงานสถิติการให้บริการ  

หน่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ ำไตรมำสที่ 2 (เดือนมกรำคม 2564- เดือนมีนำคม 2564) 
 

การบริการงานสารบรรณรับหนังสือ 
เดือน ครั้ง 

มกราคม 115 
กุมภาพันธ์ 110 
มีนาคม 124 

รวม 349 
 
 
การบริการทุนการศึกษา 

เดือน ครั้ง 
มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 5 
มีนาคม 30 

รวม 35 
 
 
การบริการการส่งข้อเสนอวิจัย 

เดือน ครั้ง 
มกราคม - 
กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม - 

รวม 0 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564     

ประจ าไตรมาสที่ 2 
 



 

 
รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 
ด้านที่ 1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่ให้บริการ  
1.1 ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้นและใส่ใจ 4.32 

1.2 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพทั้งกิริยำ และวำจำ 4.31 

1.3 ให้ค ำแนะน ำ ตอบข้อซักถำมได้ชัดเจน และถกูต้อง 4.31 

1.4 สำมำรถแก้ไขปัญหำและอปุสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม 4.32 

1.5 มีควำมซ่ือสัตย์ในกำรปฏิบัตหิน้ำที่ ไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน 4.30 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.31 

ด้านที่ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1 ระยะเวลำของกำรให้บริกำร 4.39 
2.2 กำรติดตำมงำนและกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำน 4.33 
2.3 ควำมชัดเจนในกำรใหข้้อมูล ชี้แจงและแนะน ำขั้นตอน 4.31 
2.4 ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมคล่องตัว ไม่ยุ่งยำก 4.25 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.32 
ด้านที่ 3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 อุปกรณ์ส ำนักงำนอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 3.98 

3.2 มีกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ 4.01 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.00 

ด้านที่ 4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ  
4.1 มีควำมถูกต้อง ครบถว้นของงำนทีใ่ห้บริกำร 4.39 

4.2 ท่ำนได้รับบริกำรตรงตำมที่ต้องกำร 4.31 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.35 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.24 
 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี) 
ไม่ม ี

รายงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 
ผู้รายงาน นายพัชร  แสงสุวรรณ 

 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 



 
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ 
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประจ ำไตรมำสที่ 1  (เดือนตุลำคม- ธันวำคม 2563) 

 
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 

1.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
1.1 กำรให้ค ำแนะน ำที่ชัดเจน 4.20 

1.2 กำรแก้ไขปัญหำดว้ยควำมกระตอืรือร้น 4.00 

1.3 กิริยำมำรยำทกำรพูดจำชัดเจนเข้ำใจง่ำย 4.00 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.06 

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1 มีควำมชัดเจนของขั้นตอน บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 4.00 
2.2 ขั้นตอนมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย 3.90 
2.3 มีควำมสะดวกรวดเร็ว 4.20 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.03 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเรียบร้อย 4.00 

3.2 เครื่องมีควำมทันสมัย 3.90 

3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสม 4.00 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 3.96 

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ  
4.1 กริยามารยาทในการให้บริการ 4.50 

4.2 การให้ข้อมูล 4.00 

4.3 บริการได้ทันเหตุการณ์ 4.00 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.16 

5. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน  
5.1 เต็มใจให้บริการ 4.50 

5.2 ได้ข้อมูลครบถ้วน 4.00 

ระดับความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน 4.25 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.09 
 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี) 
ไม่มี 

รายงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 
ผู้รายงานนายพัชร  แสงสุวรรณ 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ าไตรมาสที่ 1 
 



 
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ 
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประจ ำไตรมำสที่ 1  (เดือนมกรำคม- มีนำคม 256๔) 

 
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับคะแนน 

1.ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  
1.1 กำรให้ค ำแนะน ำที่ชัดเจน 4.00 

1.2 กำรแก้ไขปัญหำดว้ยควำมกระตอืรือร้น 4.20 

1.3 กิริยำมำรยำทกำรพูดจำชัดเจนเข้ำใจง่ำย 3.98 

ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.06 

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1 มีควำมชัดเจนของขั้นตอน บริกำรอย่ำงเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 3.89 
2.2 ขั้นตอนมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย 3.90 
2.3 มีควำมสะดวกรวดเร็ว 4.30 
ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.06 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.1 สถำนที่ให้บริกำรสะอำดเรียบร้อย 4.00 

3.2 เครื่องมีควำมทันสมัย 3.90 

3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือเหมาะสม 3.90 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 3.93 

4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ  
4.1 กริยามารยาทในการให้บริการ 4.50 

4.2 การให้ข้อมูล 3.96 

4.3 บริการได้ทันเหตุการณ์ 4.10 

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ 4.18 

5. ความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน  
5.1 เต็มใจให้บริการ 4.20 

5.2 ได้ข้อมูลครบถ้วน 4.00 

ระดับความพึงพอใจในการรับบริการในแต่ละส่วนงาน 4.10 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.06 
 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี) 
ไม่มี 

รายงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 
ผู้รายงานนายพัชร  แสงสุวรรณ 

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประจ าไตรมาสที่ 1 
 


