
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ /ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบี  

ปีงบประมาณ 2564 

1.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงาน   

รายการ ผลประเมิน ร้อยละ 

1.ี้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     

1.1 การเข้าถึงบริการ ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 4.25 84.92 

1.2 การประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอน/ ระยะเวลาในการให้บริการ 4.25 84.92 

1.3 ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.37 87.38 

1.4 การให้บริการ/การรายงานผลทันตามก าหนนดระยะเวลา 4.32 86.46 

1.5 สรุปความพึงพอใจ/ ความไมพ่ึงพอใจ ในกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.38 87.69 

2.ี้านการให้บริการของเจ้าหน้าท ่     

2.1 มีความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นมิตร 4.47 89.38 

2.2 เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.52 90.31 

2.3 รับฟังปัญหาและซักถามอย่างเต็มใจ 4.44 88.75 

2.4 ให้ค าปรึกษา/อธิบาย/ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 4.47 89.38 

2.5 บริการด้วนความเสมอภาค โดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ 4.53 90.63 

2.6 สรุปความพึงพอใจ/ ความไมพ่ึงพอใจ ในการรับบริการ 4.48 89.69 

3. ี้านสิ่งอ านวยความสะีวก     

3.1 ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ มีความสะดวกและเพยีงพอ 4.29 85.85 

 3.2 ความเหมาะสม ความทันสมยัของอุปกรณ ์ 4.35 87.08 

 3.3 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนเพียงพอ 4.28 85.63 

3.4 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขปรับปรุง 4.31 86.25 

3.5 สรุปความพึงพอใจ/ ความไมพ่ึงพอใจ ในภาพรวมของสิ่งอ านวยความสะดวก 4.33 86.56 

4. คุณภาพการให้บริการ     

4.1 ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการครบถ้วน 4.32 86.46 

4.2 การให้บริการมีความถูกต้องนา่เชื่อถือ 4.42 88.31 

4.3 การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 4.42 88.31 

4.4 สรุปความพึงพอใจ/ ความไมพ่ึงพอใจ ในภาพรวมการให้บริการ 4.41 88.13 



 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ จ าแนกรายี้าน 
ความพึงพอใจรายไี้ ผลประเมิน เฉล ่ยรวม 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 87.69 87.69 

2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 89.69 89.69 

3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 86.56 86.56 

4.คุณภาพการให้บริการ 88.13 88.13 

ภาพรวม 88.02 88.02 
 
2.รายงานผลการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงาน  
 ผู้ประเมินไม่มีผู้ให้ค าตอบที่แสดงความไม่พึงพอใจ 

3. ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้รับบริการ 
1) อยากให้มี เจ้าหน้าที่คนอ่ืนหรือ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานที่สามารถช่วยตอบค าถามได้ กรณีท่ี

ผู้รับผิดชอบงานนั้นไม่อยู่ หรือติดภารกิจอ่ืน 
2) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย ใช้เวลานานมาก ควรปรับปรุงให้เรว็กว่านี้ 
3) อยากให้แจ้งปฏิทินทุนวิจัยแต่ละทุน ทั้งทุนภายในและภายนอก ล่วงหน้า (ประมาณการ

ช่วงเวลาก็ได้) เพ่ือนักวิจัยจะได้เตรียมขอทุนให้ทัน 
4) การเพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพ่ิมความรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 
5) จัดเวที รับฟังเสียงของลูกค้า (ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย) ให้มีความหลากหลาย เพ่ือจะได้น า

ข้อมูลไปวางแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
6) การเข้าถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ 
7) อยากให้จัดการประชุมหรือศึกษาดูงานเฉพาะสายสนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน 

4.สิ่งท ่หน่วยงานจะี าเนินการต่อไป (พิจารณาจากผลประเมินท ่ค่าคะแนนต่ าสุี และข้อเสนอแนะ) 
1) การปรับปรุงกระบวนงาน ความรวดเร็วในการให้บริการ 
2) การประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารให้ผู้รับบริการทราบ เนื่องจากบางคนไม่รู้ว่าส านักงาน

ส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ (กลุ่มนักวิจัยทั่วไป/ 
กลุ่มผู้ประสานงานวิจัย/ กลุ่มผู้ได้รับทุน/ กลุ่มโครงการ) 
 



แผนการี าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ 
 

ล าีับ ข้อเสนอแนะ แผนการ  ีาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิีชอบ หมายเหตุ 
1 อยากให้มี เจ้าหน้าที่คนอ่ืนหรือ เจา้หน้าท่ีในกลุ่ม

งานท่ีสามารถช่วยตอบค าถามได้ กรณีที่
ผู้รับผิดชอบงานนั้นไม่อยู่ หรือติดภารกิจอ่ืน 

จัดประชุมส านักงานประจ าเดือนเพื่อ
แจ้งแผนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีแต่
ละคนในหน่วยงานรับทราบ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 นายสุภวัฒน์ โสวรรณ ี
 

การด าเนินงานบางเรื่องมีความละเอียด
และเฉพาะด้าน ดังนั้นการด าเนินการ
เบื้องต้นคือรับข้อมูลของผูส้อบถามและ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบประสานงาน
กลับ  

2 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย ใช้เวลานาน
มาก ควรปรับปรุงให้เร็วกว่านี ้

ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการ
ท างาน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 น.ส.พรพิมล มงคลง า การด าเนินงานเป็นไปตาม SOP ซึ่งมี
ระยะเวลาก าหนดในแตล่ะขั้นตอน  

3 อยากให้แจ้งปฏิทินทุนวิจัยแต่ละทนุ ทั้งทุนภายใน
และภายนอก ล่วงหน้า (ประมาณการช่วงเวลาก็
ได้) เพื่อนักวิจัยจะไดเ้ตรยีมขอทุนให้ทัน 

1. สรุปข้อมูลแหล่งทุนและระยะเวลา
การรับทุรของแตล่ะแหล่งทุน 
2. เผยแพรผ่่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ใน
เว็บไซตส์ านักงานส่งเสรมิบริหาร
งานวิจยั ฯ ไลน์กลุ่ม เพจ Research 
UBU 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 น.ส.ปัญจรีา ศุภดล 1. ระยะเวลาในการประกาศทุนข้ึนอยู่กับ
แหล่งทุน แต่ทั้งนี้ส านักงานส่งเสรมิบีริ
หารงานวิจัย ฯ ได้สรุปข้อมูลระยะเวลาที่
ผ่านมาในการขอทุนแตล่ะแหล่งและ
แสดงไว้ท่ีเว็บไซตส์ านักงานเพื่อใหน้ักวิจัย
ทราบขอ้มูลเบื้องต้นแล้ว 

4 การเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อเพ่ิมความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

การประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร
ให้ผู้รับบริการทราบ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 เจ้าหน้าท่ีทุกคน เนื่องจากผู้รับบริการบางคนไมรู่้ว่า
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ 
สามารถติดต่อไดห้ลายช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ (กลุม่นักวิจัยทั่วไป/ 
กลุ่มผู้ประสานงานวิจัย/ กลุ่มผู้ไดร้ับทุน/ 
กลุ่มโครงการ) และเพจ Research UBU 



ล าีับ ข้อเสนอแนะ แผนการ  ีาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิีชอบ หมายเหตุ 
5 ควรมีการจัดเวที รับฟังเสียงของลกูค้า (ประชาชน 

ชุมชนเป้าหมาย) ให้มีความหลากหลาย เพื่อจะได้
น าข้อมูลไปวางแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ  

1. วางแผนการจัดเวที รับฟังเสียงของ
ลูกค้า 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผูส้นใจเข้าร่วม 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 นายสุภวัฒน์ โสวรรณ ี
น.ส.ปัญจรีา ศุภดล 

 

6 การเข้าถึงแบบฟอร์มตา่ง ๆ  1. ปรับปรุงแบบฟอร์มให้เป็นปจัจบุัน 
2. เผยแพร่ในเว็บไซตส์ านักงานและจัด
กลุ่มข้อมูลใหเ้ข้าถึงง่าย 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 เจ้าหน้าท่ีทุกคน  

7 อยากให้จัดการประชุมหรือศึกษาดูงานเฉพาะสาย
สนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน 

- - - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ แต่ทั้งนี้ในกลุม่ผู้ประสาน
งานวิจัย ฯ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
ประสานงานกันผ่าน ไลน์กลุม่ผู้ประสาน
งานวิจัย  

 
 


