
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
************************************  

 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีตัวชี้วัด 
เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่  19 ระดับความพึงพอใจของการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม 
และระบบความปลอดภัยของหน่วยงาน 

2. ตัวชี้วัดที่ 21  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โครงการท่ียกระดับการบริหารองค์กร
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุน 

ดังนั้น สถาบันวิจัยฯ  จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกท่านโปรดท าแบบส ารวจชุดนี้ เพื่อใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพร้อม
รายงานผลส่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีข้อค าถาม รายละเอียด ดังต่อไป  
ที่มา:  https://docs.google.com/forms/d/1GraxXmmHyUsaoEaXYv4sHZ28R2Z6PVcsYuJC-
twVavU/edit 

 
ผ่าน QR Code  เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
https://wow.in.th/wpVak 

 

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1GraxXmmHyUsaoEaXYv4sHZ28R2Z6PVcsYuJC-twVavU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GraxXmmHyUsaoEaXYv4sHZ28R2Z6PVcsYuJC-twVavU/edit
https://wow.in.th/wpVak


ส่วนที่ 2.1 ด้านงานสารบรรณ รับและส่งหนังสือราชการ ออกเลขหนังสือราชการ  การเสนอเรื่องพิจารณา
ต่างๆ ติดตามหนังสือราชการต่างๆ 

ล าดับที่ กิจกรรมการประเมิน ค่าเฉลี่ย / คะแนน
รายด้าน 

คะแนนเต็ม 30 
(5*6/100) 

แปรผล 

1 ความพร้อมในการให้บริการ 4.5  
 

 
 

86.67 
 
 

 
 
 
 

มาก/พัฒนาดีขึ้น
กว่าเดิม 

2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า
ในการให้บริการ 

3.5 

3 ความถูกต้องครบถ้วนของงานท่ีให้บริการ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

4.5 

4 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.5 
5 มีขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน 4.5 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟ้ือ 

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ี
4.5 

 

ส่วน 2.2  ด้านอาคารและสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น ซ่อมไฟฟ้า ซ่อมครุภัณฑ์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น   

ล าดับที่ กิจกรรมการประเมิน ค่าเฉลี่ย / คะแนน
รายด้าน 

คะแนนเต็ม 30 
(5*6/100) 

แปรผล 

1 ความพร้อมในการให้บริการ 4.5  
 
 

73.33 

 
 
 

ปานกลาง/พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า
ในการให้บริการ 

3.5 

3 ความถูกต้องครบถ้วนของงานท่ีให้บริการ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3.5 

4 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 3.5 
5 มีขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน 3.5 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟ้ือ 

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ี
3.5 

 

ส่วน 2.3  ด้านการเจ้าหน้าที่ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา การเลื่อนขั่นเงินเดือน  เป็นต้น    
ล าดับที่ กิจกรรมการประเมิน ค่าเฉลี่ย / คะแนน

รายด้าน 
คะแนนเต็ม 30 

(5*6/100) 
แปรผล 

1 ความพร้อมในการให้บริการ 5.0  
 
 

95.00 

 
 
 

มากที่สุด/พัฒนา
ต่อไป 

2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า
ในการให้บริการ 

5.0 

3 ความถูกต้องครบถ้วนของงานท่ีให้บริการ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

5.0 

4 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.5 
5 มีขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน 4.5 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟ้ือ 

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ี
4.5 



ส่วน 2.4  ด้านการเงินและบัญชี  เช่น การเบิกจ่ายเงิน การวางแผนการใช้เงิน การตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่าย การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   เป็นต้น    

ล าดับที่ กิจกรรมการประเมิน ค่าเฉลี่ย / คะแนน
รายด้าน 

คะแนนเต็ม 30 
(5*6/100) 

แปรผล 

1 ความพร้อมในการให้บริการ 3.0  
 
 
 

60.00 
 

 
 
 
 

น้อยที่สุด/ปรับปรุง 
 
 
 
 

2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า
ในการให้บริการ 

3.0 

3 ความถูกต้องครบถ้วนของงานท่ีให้บริการ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3.0 

4 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 3.0 
5 มีขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน 3.0 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟ้ือ 

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ี
3.0 

ส่วน 2.5  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ   เช่น จัดซื้อวัสดุต่างๆ จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ การ
เบิกจ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และครุภัณฑ์ เป็นต้น    

ล าดับที่ กิจกรรมการประเมิน ค่าเฉลี่ย / คะแนน
รายด้าน 

คะแนนเต็ม 30 
(5*6/100) 

แปรผล 

1 ความพร้อมในการให้บริการ 3.5  
 
 

70.00 

 
 
 

ปานกลาง/พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า
ในการให้บริการ 

3.5 

3 ความถูกต้องครบถ้วนของงานท่ีให้บริการ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3.5 

4 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 3.5 
5 มีขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน 3.5 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟ้ือ 

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ี
3.5 

ส่วน 2.6  ด้านการการผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย งานบริหาร
องค์กร  เป็นต้น    

ล าดับที่ กิจกรรมการประเมิน ค่าเฉลี่ย / คะแนน
รายด้าน 

คะแนนเต็ม 30 
(5*6/100) 

แปรผล 

1 ความพร้อมในการให้บริการ 3.5  
 
 
 

70.00 

 
 
 
 

ปานกลาง/พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า
ในการให้บริการ 

3.5 

3 ความถูกต้องครบถ้วนของงานท่ีให้บริการ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3.5 

4 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 3.5 
5 มีขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน 3.5 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟ้ือ 

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ี
3.5 



ส่วน 2.7  ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรม การจัดท าตัวชี้วัดขององค์กร   เป็นต้น    
ล าดับที่ กิจกรรมการประเมิน ค่าเฉลี่ย / คะแนน

รายด้าน 
คะแนนเต็ม 30 

(5*6/100) 
แปรผล 

1 ความพร้อมในการให้บริการ 4.5  
 
 
 

78.33 
 

 
 
 
 

ปานกลาง/พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า
ในการให้บริการ 

3.5 

3 ความถูกต้องครบถ้วนของงานท่ีให้บริการ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3.5 

4 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 5.0 
5 มีขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน 3.5 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟ้ือ 

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ี
3.5 

 

ส่วน 2.8  ด้านยานพาหนะ ระบบซ่อมบ ารุงยานพาหนะ การตรวจสอบระบบของรถยนต์ รถจักรยานยนต์  
ล าดับที่ กิจกรรมการประเมิน ค่าเฉลี่ย / คะแนน

รายด้าน 
คะแนนเต็ม 30 

(5*6/100) 
แปรผล 

1 ความพร้อมในการให้บริการ 3.5  
 
 

73.33 
 

 
 
 

ปานกลาง/พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

 

2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า
ในการให้บริการ 

3.5 

3 ความถูกต้องครบถ้วนของงานท่ีให้บริการ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3.5 

4 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 3.5 
5 มีขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน 3.5 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟ้ือ 

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ี
4.5 

 

ส่วน 2.9  ด้านการให้บริการวิชาการชุมชนและสังคม กลุ่มงานวิจัย เช่น เชิญเป็นวิทยากร  ที่ปรึกษาโครงการ 
เป็นผู้ร่วมวิจัย เป็นต้น    

ล าดับที่ กิจกรรมการประเมิน ค่าเฉลี่ย / คะแนน
รายด้าน 

คะแนนเต็ม 30 
(5*6/100) 

แปรผล 

1 ความพร้อมในการให้บริการ 4.5  
 
 
 

76.67 

 
 
 
 

ปานกลาง/พัฒนา
เพิ่มขึ้น 

2 ความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า
ในการให้บริการ 

3.5 

3 ความถูกต้องครบถ้วนของงานท่ีให้บริการ
และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3.5 

4 ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.0 
5 มีขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่ชัดเจน 3.5 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอื้อเฟ้ือ 

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ี
4.0 

 



 
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจภาพรวม 

ช่วงค่าคะแนน ระดับ แปรผล 
คะแนน 50-59 1 น้อย/ต้องปรับปรุงด่วน 
คะแนน 60-69 2 น้อยท่ีสุด/ปรับปรุง 
คะแนน 70-79 3 ปานกลาง/พัฒนาเพิ่มขึ้น 
คะแนน 80-89 4 มาก/พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม 
คะแนน 90-100 5 มากท่ีสุด/พัฒนาต่อไป 
 
  

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจภาพรวม 
งาน/กิจกรรมขององค์กร ระดับคะแนน แปรผล 

งานสารบรรณ 86.67 มาก/พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม 

งานอาคารและสถานที่ 73.33 ปานกลาง/พัฒนาเพิ่มขึ้น 

การเจ้าหน้าที่/ทรัพยากรบุคคล 95.00 มากท่ีสุด/พัฒนาต่อไป 

งานการเงินและบัญช ี 60.00 น้อยท่ีสุด/ปรับปรุง 

งานการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
พัสดุ    

70.00 ปานกลาง/พัฒนาเพิ่มขึ้น 

งานการการผลิตสื่อ การ
ประชาสัมพันธ ์

70.00 ปานกลาง/พัฒนาเพิ่มขึ้น 

งานการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ 78.33 ปานกลาง/พัฒนาเพิ่มขึ้น 

งานยานพาหนะ ระบบซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ 

73.33 ปานกลาง/พัฒนาเพิ่มขึ้น 

งานการให้บริการวิชาการชุมชนและ
สังคม กลุ่มงานวิจัย 

76.67 ปานกลาง/พัฒนาเพิ่มขึ้น 

ภาพรวมทั้งหมด 75.93 ปานกลาง/พัฒนาเพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ ระดับองค์กร ผลการประเมินความพึงพอใจต้องมากกว่าร้อยละ  81% ขึ้นไป  
   


