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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ดังนี้ 
1)  รายงานการศึกษารายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รายงานการศึกษารายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ (1) ผู้รับบริการและ (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,267 ชุด รับ
กลับคืนมา จ านวน 1,050 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82.87 (ผู้รับบริการ : จ านวน 776 ชุด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : จ านวน 274 ชุด) 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

แนวทางการปรับปรุงการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ด้าน (1) ด้านผู้รับบริการ ภาพรวมมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (  =3.85) คิดเป็นร้อยละ 77.03 ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านผลจากการ

ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (  =3.88) คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (  =3.87)  คิดเป็นร้อยละ 77.40 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (  =3.82) คิดเป็นร้อย

ละ 76.40 (2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (  =3.72) คิดเป็นร้อยละ 
74.38 ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 

(  =3.76) คิดเป็นร้อยละ  75.27 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ/การท างาน มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับพอใจมาก (  =3.73) คิดเป็นร้อยละ 74.60 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการสื่อสารและ

ประสานงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (  =3.68) คิดเป็นร้อยละ 73.53  
   ในการให้บริการของแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ได้สะท้อนให้เห็นว่า การบริการขององค์กรต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงในทุกๆด้าน เพ่ือรองรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการอย่างทั่วถึง และส าหรับในปี พ .ศ. 2561 นี้ 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการจะน าข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงต่างๆ ที่ผู้มารับบริการเสนอไว้มาพัฒนา
ให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

https://registrar.kku.ac.th/home/citizen_manual/
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O16.2.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O16.2.pdf
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ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของส านักบริหารและพัฒนา

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง ปี พ.ศ.2559 – ปี พ.ศ.2560 
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2) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการวิจัย โดยด าเนินการผ่านศูนย์ทรัพย์สิน

ทางปัญญา มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้     
1. การประเมินความพึงพอใจการรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

1) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจ  
https://goo.gl/forms/XskQzbVKkzGqYYCV2 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 96.0 95.94 96.0 

 
2) การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจ   

https://goo.gl/forms/twpdd7phO95akFmi1  
ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 92.15 92.40 94.86 
 
 

2. กิจกรรมโครงการ/การน าผลงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแสดงนิทรรศการ จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้    
1) มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2518 ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน  2561 ณ เซ็นทรัล

พลาซ่า จังหวัดอุดรธานี  
2) งานวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ในวันที่  27 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องออดทิอเรี่ยม ส านักงานอุทยา

วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
3) งาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018)   ในวันที่6-9 ธันวาคม 2561 ณ กรุง

โซล ประเทศเกาหลีใต้    
4) งาน งาน ครม.สัญจร ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ในวันที 13 ธันวาคม 2561 ณ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย     
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/XskQzbVKkzGqYYCV2
https://goo.gl/forms/twpdd7phO95akFmi1
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