รายงานผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 2564

คํานํา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา ตามขอบังวาดวย การบริหารและการดําเนินงานบัณฑิตวิท ยาลัย พ.ศ. 2564 โดยให
หนวยงานสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษา ในขณะนั้นโอนไปเปนบัณฑิตวิทยาลัย วันถัด ไปจากการ
ประกาศข อ บั ง คั บ โดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี พั น ธกิ จ คื อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กํากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให
เป น ไปตามเกณฑ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา และกํ า กั บ มาตรฐานการผลิ ต บั ณฑิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เพื่อใหการขับเคลื่อนพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย สําเร็จตามเปาประสงค ตามแผนปฏิบัติราชการ
และยุ ทธศาสตรข องมหาวิทยาลัย บัณฑิ ตวิทยาลัย จึ งไดทําแบบประเมินความพึง พอใจผูใชบ ริการบัณฑิ ต
วิ ท ยาลั ย ของแต ล ะป ง บประมาณ ผลการประเมิน จะเป นข อมูล สํ า คั ญ เป นประโยชน ต  อการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาระบบการใหบริการ เปนการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการและตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณผูรับบริการทุกๆทาน ที่ใหค วาม
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม แสดงความคิด เห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบัณฑิต วิทยาลั ย
เพื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจํานําขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของบัณฑิตวิท ยาลัยใหมีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น
ตอไป

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2564

สารบัณ
สวนที่ 1 บทนํา
ประวัติความเปนมา
โครงสรางการแบงสวนราชการภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงสรางการบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ปรัชญา
วิสัยทัศน
คานิยม/วัฒนธรรมองคกร
เอกลักษณ
อัตลักษณ
พันธกิจ
นโยบายบัณฑิตวิทยาลัย
สวนที่ 2 เครื่องมือการประเมินและเกณฑการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เกณฑการใหคะแนน
การเก็บรวบรวมขอมูล
สวนที่ 3 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย
สรุปผลจากผูต อบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย

1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1ประวัติความเปนมา
บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่จัดตั้งขึ้นจากโครงการ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สถาบันราชภัฏในขณะนั้น) ไดกําหนดแผนงานและ
ดําเนินโครงการมาตั้งแตปการศึกษา 2538 เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญา
มหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีขอมูลและกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
ปการศึกษา 2538 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดําเนินโครงการเตรียมการจัดตัง้ บัณฑิตศึกษา โดย
แตงตัง้ ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง รักษาการในตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปการศึกษา 2539 ถึง 2540 ดําเนินการยกรางและขออนุมัตหิ ลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา 2541 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครูภาคปกติ และภาค
พิเศษ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร-อาทิตย)
ปการศึกษา 2543 เปดใชอาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร30) และเปนอาคารเรียนหลักของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา 2544 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอนและ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร –
อาทิตย)
ปการศึกษา 2545 เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป ภาคพิเศษ
(เรียนวันเสาร-อาทิตย และเรียนวันจันทร-พุธ-ศุกร)
ปการศึกษา 2546 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาตามโครงการพัฒนา
ผูบริหารประจําการใหไดรับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปการศึกษา 2547 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู และเปลีย่ น
สถานะเปน “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ มีผลบังคับใชตงั้ แตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลีย่ นโครงสรางการบริหารงาน และเปลีย่ นแปลงฐานะของ
บัณฑิตวิทยาลัยเปนสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานภายในทําหนาทีเ่ ปนหนวย
ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2550 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ปการศึกษา 2554 เปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
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ปการศึ กษา 2555 มหาวิ ท ยาลั ย ได ป ระกาศการแบ งส วนราชการใหมภ ายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต ศึกษาเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทาคณะ
และมีห น วยงานภายใน ประกอบด วยสํ านั ก งานผูอํานวยการ กลุมงานบริห ารงานทั่ วไป กลุ มงานบริ การ
วิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีรอยุธยาไดประกาศ เรื่อง การจัดตั้งสวนงานภายใน
และแบงหนวยงานภายใน ไดจัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนงานภายในทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีรอยุธยาไดประกาศ ขอบังคับวาดวย การบริหารและ
การดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาโอนไปเปนบัณฑิตวิทยาลัย
ตามขอบังคับ
ที่ตั้ง/อาณาเขต
บัณฑิตวิทยาลัย
ตั้งอยูชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1.2 โครงสรางการแบงสวนราชการภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานวิชาการ

งานนโยบายและแผน
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1.3 โครงสรางการบริหารงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารวิชาการ

งานนโยบายและแผน

รายชื่อผูบริหารและบุคลากร ของบัณฑิตวิทยาลัย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
อาจารย ดร.ปณณธร หอมบุญมา
นางทิวาพร สงแสง
นางสาวสุดาทิพย ศุภผล
นางสาวนุชจรี สัญญะสาร
วาที่รอนตรีสามารถ ลําใยหวาน

ตําแหนง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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1.4 ปรัชญา
บัณฑิตวิทยาลัย มุงกํากับมาตรฐานการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นํา
ความรูการพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน
1.5 วิสัยทัศน
บัณฑิตวิทยาลัย มุงกํากับมาตรฐานการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทีม่ ีคุณภาพ คุณธรรม นํา
ความรูการพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน
1.6 คานิยม/วัฒนธรรมองคกร

สรรคสรางความรู มุง สูค ุณภาพ ยึดมั่นอุดมการณ บริการเปนเลิศ
1.7 เอกลักษณ
บัณฑิตศึกษา มีความรับผิดชอบ ออนนอม ถอมตน อาสา เสียสละ
1.8 อัตลักษณ
ความรูดี มีทักษะวิจัย ใฝคุณธรรม นําทองถิ่น
1.9 พันธกิจ
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. กํากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. กํากับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
1.10 นโยบายบัณฑิตวิทยาลัย
1.การทํางานเปนทีม
1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับใหมคี ุณภาพ
1.2 พัฒนาผูเรียนใหมศี ักยภาพตรงตามผลสัมฤทธิข์ องหลักสูตร
2.ดานการบริหารจัดการ
2.1 บริการใหมีประสิทธิภาพสรางความประทับใจใหแกผูใชบริการ
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สวนที่ 2
เครื่องมือการประเมินและเกณฑการประเมิน
2.1 เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย แบบออนไลน
https://forms.gle/Qk5AphVtEmr5xKpw8
2.2 เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถาม คือ ประเมินคา (Rating scale) ไดเกณฑ 5 ระดับ ดังนี้
พึงพอใจมากที่สดุ
คาเฉลี่ย
4.21 - 5.00
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

3.41 - 4.20
2.61 - 3.40

พึงพอใจนอย
พึงพอใจนอยที่สุด

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวมรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
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สวนที่ 3
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
3.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย
จํานวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย ผานระบบออนไลน ระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
3.2 สรุปผลจากผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
1.เพศ

จํานวนผูตอบ
41
73
จํานวนผูตอบ

1.ชาย
2.หญิง
2.อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21-41 ป
41-60 ป
61 ป ขึ้นไป
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4.สถานภาพของผูม ารับบริการ/ผูมสี วนไดสวนเสีย
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
นักศึกษา
อื่นๆ

0

รอยละ
36.0
64.0
รอยละ
0

93
18
3
จํานวนผูตอบ
0
81
33
0
จํานวนผูตอบ
6
1
106
1

81.6
15.8
2.6
รอยละ
0
71.1
28.9
0
รอยละ
5.2
0.9
93.0
0.9
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ตอการใหบริการ
ดานเวลา
ระดับ
ความพึงพอใจ
1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
4.63
มากที่สดุ
1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ
4.66
มากที่สดุ
คาเฉลีย่ รวม
4.64
มากที่สดุ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานเวลา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย เทากับ
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลีย่

4.64 พบวา ความรวดเร็วในการใหบ ริ การ อยู ในระดับ มากที่สุ ด มีคาเฉลี่ย 4.66 และการใหบริการ
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.63
ดานขั้นตอนการใหบริการ
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลีย่

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สดุ

2.1 การติดปายประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา
4.57
การใหบริการ
2.2 ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน
4.61
มากที่สดุ
2.3 มีการใหขอมูลตาง ๆ หลากหลาย
4.61
มากที่สดุ
คาเฉลีย่ รวม
4.59
มากที่สดุ
สรุ ปผลการประเมินความพึ ง พอใจด านขั้น ตอนการให บ ริการ โดยภาพรวมอยู ในระดั บมากที่ สุ ด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 พบวา ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซับซอน และมีการใหขอมูลตาง ๆ หลากหลาย
อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 การติดปายประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา
การใหบริการ อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.57
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลีย่

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ
3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ
3.3 ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม

4.65
4.66
4.65

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
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ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได เปนตน
3.4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่เชน ไมข อสิ่งตอบแทน,ไม
4.68
มากที่สดุ
รับสินบน,ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ
คาเฉลีย่ รวม
4.66
มากที่สดุ
สรุ ป ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจด านบุ ค ลากรที่ ให บ ริ การ โดยภาพรวมอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.66 พบวา ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่เชน ไมขอสิ่งตอบแทน,ไมรับสินบน,ไมหา
ผลประโยชนในทางมิชอบ อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.68 ความเต็มใจและความพรอมในการ
ใหบริการอยางสุภาพ อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.66 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ
และความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.65
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลีย่

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.1 ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ
4.55
4.2 มีสถานที่ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก
4.62
4.3 มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต อ การ
4.58
ใหบริการของหนวยงานนั้น ๆ
4.4 ความสะอาดสถานที่ใหบริการ
4.63
มากที่สดุ
คาเฉลีย่ รวม
4.59
มากที่สดุ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ ยเทากับ 4.59 พบว า ความสะอาดสถานที่ให บริ การ อยู ในระดั บ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.63
มีส ถานที่ใหบ ริการมีค วามเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.62 มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก ที่เหมาะสมและเพียงพอตอการใหบริการของหนวยงานนั้น ๆ อยูในระดับ มากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.58 ความชัดเจนของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ อยูในระดับ มากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.55
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ทานมีความพึงพอใจ ตอการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับใด
ระดับ
ความพึงพอใจ
5. ทานมีความพึงพอใจ ตอการใหบริการในภาพรวม อยูในระดับใด
4.65
มากที่สดุ
สรุ ป ผลการประเมิน ความพึ ง พอใจในภาพรวม โดยภาพรวมอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด ค า เฉลี่ ย
ประเด็นความพึงพอใจ

คาเฉลีย่

เทากับ 4.65
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปญหา
1.หนังสือ ตํารา หองสมุดคคอนขางเกา
2.เทคโลยีที่นํามาใชยังไมตอบสนองความตองการเทาทีค่ วร
3.สัญญาณ wifi ไมเสถียร
4.ปญหาเรื่องที่จอดรถของนักศึกษานอย
5.สิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องของหองพักนักศึกษา เชน โทรทัศนไวดขู าวสารในหองพัก
นักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
6.สั ญ ญาณอิ น เทอเน็ ต ไม เ สถี ย รโด ยเฉพาะในห อ งเรี ย น ,โต ะ เรี ย นไม เ หมาะสม
เพราะตองนั่งเรียนระยะเวลายาวนาน
ขอเสนอแนะ
1.อยากใหนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
2.นา จะจัด โซนการจอดรถเพื่อความชัดเจนและเปน ประโยชน ในการอํานวยความสะดวก
แกนักศึกษา
3.ควรจัดจุด wifi เพิ่มเติมในหองเรียน, และหองเรียนควรมีการปรับใหมคี วามเหมาะสม
4.อยากให ป รั บ ปรุ งห อ งเรี ย นให เ หมาะสมกั บ การจั ด การศึ กษาในระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา
มีหองเรียนประจํา สําหรับแตละระดับ ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

