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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของต่อส านักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ 

ประจ าป ี2555 
 
 
ค าชื้แจง การสอบถามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริหารต่อส านักงานเลขานุการ 
และจะน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในการให้บริการของส านักงาน จึงขอความร่วมมือทุกท่าน
ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น และความเป็นจริง เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานต่อไป  
 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักเลขานุการ คณะวนศาสตร์ ด้านต่างๆ 
 ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง   ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ      ชาย      หญิง  

2.  อายุ.......................ปี 

3.  ระดับการศึกษา   ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี 

     ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

4. ประเภท     บุคลากร มก.        บุคลากรคณะวนศาสตร์   นิสิตปริญาตรี  
  นิสิตปริญญาโท   นิสิตปริญญาเอก        ประชาชนทั่วไป  
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5. หน่วยงานที่เคยมาใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : 
 3.1 งานบริหารและธุรการ 
    สารบรรณ 

 การเจ้าหน้าที่ 
 อาคารและสถานที่ 
 นโยบายและแผน 

3.2 งานคลังและพัสดุ 
 การเงินและการบัญชี 
 พัสดุ 

3.3 งานบริการการศึกษา 
 ทะเบียนนิสิตและประเมินผลการศึกษา 
 โสตทัศนศึกษา 
 ห้องสมุด 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของส านักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ ด้านต่างๆ 
 

ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน  เฉพาะ  งานในด้านที่ท่านมาใช้บริการเท่านั้น 
 
งานบริหารและธุรการ 
 ด้านสารบรรณ  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวม
ข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อเร่ือง ตรวจทานหนังสือ การพิมพ์หนังสือ การท าส าเนาหนังสือเอกสารต่างๆ ด้วยเคร่ืองอัด
ส าเนา หรือเคร่ืองถ่ายเอกสาร และปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และงานที่ท า     
2.  ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการให้บริการ     
3.  ความถูกต้อง แม่นย าในการให้บริการ     
4.  การประสานงาน/การติดตามงาน     
5.  การท างานเป็นทีม/การท างานแทนกันได้     
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
7.  การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
8.  ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
9.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม     

 
ปัญหาที่พบ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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 ด้านการเจ้าหน้าท่ี  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การรับสมัครงาน การสรรหา และการบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ การขอต าแหน่งทางวิชาการ การจัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการของบุคลากร 
การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ การประกันสังคมของลูกจ้าง และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวินัย
ข้าราชการ งานสวัสดิการ ฯลฯ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และงานที่ท า     
2.  ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการให้บริการ     
3.  ความถูกต้อง แม่นย าในการให้บริการ     
4.  การประสานงาน/การติดตามงาน     
5.  การท างานเป็นทีม/การท างานแทนกันได้     
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
7.  การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
8.  ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
9.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม     

 
ปัญหาที่พบ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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 ด้านอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดูแล บ ารุงรักษาจัดเตรียมและให้บริการ
เร่ืองสถานที่และให้บริการใช้ยานพาหนะ โดยติดต่อและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในเร่ืองสาธารนูปโภค การรักษา
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และการให้บริการใช้ยานพาหนะ ฯลฯ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และงานที่ท า     
2.  ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการให้บริการ     
3.  ความถูกต้อง แม่นย าในการให้บริการ     
4.  การประสานงาน/การติดตามงาน     
5.  การท างานเป็นทีม/การท างานแทนกันได้     
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
7.  การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
8.  ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
9.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม     

 
ปัญหาที่พบ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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 ด้านนโยบายและแผน  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดท าแผนงานต่างๆ ของคณะ จัดท าค าของบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ งานรวบรวมเอกสาร งานประกันคุณภาพคณะฯ  
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และงานที่ท า     
2.  ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการให้บริการ     
3.  ความถูกต้อง แม่นย าในการให้บริการ     
4.  การประสานงาน/การติดตามงาน     
5.  การท างานเป็นทีม/การท างานแทนกันได้     
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
7.  การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
8.  ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
9.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม     

 
ปัญหาที่พบ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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งานคลังและพัสดุ 
 
 ด้านการเงินและบัญชี  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดท าบัญชีและทะเบียนคุมเงินการรับ-จ่ายเงิน การน าส่ง
เงิน การตรวจสอบเอกสารการเงิน การบันทึกบัญชี จัดเก็บหลักฐานเอกสารการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกบัญชี จัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน ฯลฯ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และงานที่ท า     
2.  ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการให้บริการ     
3.  ความถูกต้อง แม่นย าในการให้บริการ     
4.  การประสานงาน/การติดตามงาน     
5.  การท างานเป็นทีม/การท างานแทนกันได้     
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
7.  การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
8.  ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
9.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม     

 
ปัญหาที่พบ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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 ด้านพัสดุ  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด าเนินการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  การท าบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ  การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพัสดุ การจ าหน่าย
พัสดุที่เสื่อมสภาพ การท าสัญญา การต่ออายุสัญญา ฯลฯ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และงานที่ท า     
2.  ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการให้บริการ     
3.  ความถูกต้อง แม่นย าในการให้บริการ     
4.  การประสานงาน/การติดตามงาน     
5.  การท างานเป็นทีม/การท างานแทนกันได้     
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
7.  การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
8.  ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
9.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม     

 
ปัญหาที่พบ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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งานบริการการศึกษา 
 
 ด้านทะเบียนนิสิตและประมวลผล  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประสานงานรับนิสิตใหม่ ประสานงาน
การลงทะเบียนของนิสิต ประสานงานจัดตารางเรียนตารางสอบ การจัดเก็บแฟ้มทะเบียบนิสิต ส่งใบรายงานผลคะแนน 
งานค าร้องทั่วไปของนิสิต รวบรวมข้อมูลและสถิติการศึกษา ประสานงานหลักสูตรการศึกษาของคณะวนศาสตร์ ฯลฯ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และงานที่ท า     
2.  ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการให้บริการ     
3.  ความถูกต้อง แม่นย าในการให้บริการ     
4.  การประสานงาน/การติดตามงาน     
5.  การท างานเป็นทีม/การท างานแทนกันได้     
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
7.  การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
8.  ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
9.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม     

 
ปัญหาที่พบ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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 ด้านโสตทัศนศึกษา  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบ ารุงดูแลรักษาและให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ในงานการเรียน การสอน การวิจัย งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และงานที่ท า     
2.  ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการให้บริการ     
3.  ความถูกต้อง แม่นย าในการให้บริการ     
4.  การประสานงาน/การติดตามงาน     
5.  การท างานเป็นทีม/การท างานแทนกันได้     
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
7.  การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
8.  ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
9.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม     

 
ปัญหาที่พบ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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 ด้านห้องสมุด  ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้บริการจัดหาหนังสือ ต ารา บริการยืมคืน สืบค้นข้อมูลทาง
วิชาการ ฯลฯ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
1.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และงานที่ท า     
2.  ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการให้บริการ     
3.  ความถูกต้อง แม่นย าในการให้บริการ     
4.  การประสานงาน/การติดตามงาน     
5.  การท างานเป็นทีม/การท างานแทนกันได้     
6.  ความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก     
7.  การก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
8.  ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ     
9.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม     

 
ปัญหาที่พบ....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

ส่วนที่ 3  ความต้องการของผู้รับบริการต่อส านักงานเลขานุการ 
 
1. ความต้องการทางด้านการให้บริการ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
2.  ความต้องการทางด้านการติดต่อประสานงานและการให้ความร่วมมือ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
3.  ความต้องการทางด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเลขานุการ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
4.  ความต้องการด้านอ่ืนๆ หรือข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร  คณะวนศำสตร์ 

 
“ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือ” 

 
กรุณาส่งคืน ส านักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ 

 
 


