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ค ำน ำ 

ในรอบปีการศึกษา 2564 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยได้ส ารวจความพึงพอใจ 5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการ  เพ่ือน าผลการส ารวจรวมถึง
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการของส านักงานให้ดียิ่งขึ้นและตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการในแต่ละกลุ่มต่อไป 
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บทน ำ 
 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2550  ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ให้เป็น
หน่วยงำนสนับสนุนที่มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย  ท ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับเขตพ้ืนที่  
และหน่วยงำนภำยนอก  รวมทั้งประสำนงำนภำยในเพ่ือน ำระบบกำรประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย สู่กำรปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่/คณะ/สถำบัน/ส ำนัก/กองและวิทยำลัย ด ำเนินกำรให้มี
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และติดตำมให้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำงำนให้
มหำวิทยำลัยมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม  

 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
1. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนธุรกำร  
2. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
3. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจติดตำมประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
4. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
5. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
6. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพเขตพ้ืนที่ 
7. ปฏิบัติงำนร่วมกับ/หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย 
 

ดังนั้น กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกถือเป็นหน้ำที่หลักในกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ อีกทั้งส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำยังมุ่งหวัง
ในกำรให้บริกำรด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรได้ร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นและสะท้อนควำมต้องกำรให้ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รับรู้และน ำข้อมูล 
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนำคุณภำพในกำรให้บริกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำก
ที่สุด เพ่ือน ำผลกำรส ำรวจมำพัฒนำ ปรับปรุง คุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

 
1.2 วัตถุประสงค ์
  

เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยภำพรวม รำย
ด้ำนและรำยข้อ  
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1.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในส ำรวจ 
  

ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1) ควำมพึงพอใจ
ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 3) ควำมพึงพอใจ
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร  

 
1.4 ขอบเขตของกำรส ำรวจ 
 

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำได้แจกแบบสอบถำมให้กับบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของทุก
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 27 หน่วยงำน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
1.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกำรส ำรวจมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
1.5.1 ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำส่งหนังสือรำชกำรให้กับหน่วยงำนในสังกัด

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ให้บุคลำกรด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ จ ำนวน 27 หน่วยงำน และแจกแบบสอบถำมให้กับบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

 

1.5.2 กำรรับแบบสอบถำมคืน  ส ำนั กงำนประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ ได้ รับ
แบบสอบถำมคนื ดังนี้ 

- กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จ ำนวน 96 ฉบับ  

1.5.3 ระยะเวลำเก็บข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม 2564  ถึง วันที่ 31 มีนำคม 
2565 
 
1.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

  ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปเพ่ือวิเครำะห์ค่ำทำงสถิติและน ำเสนอในรูปแบบของตำรำงประกอบค ำบรรยำย ดังนี้ 
  1.6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม วิเครำะห์ด้วยวิธีหำค่ำควำมถี่
และร้อยละ 
  1.6.2. ข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต่อกำรให้บริกำร
ของของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ มีเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำค่ำเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ 
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4.50 – 5.00  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรดีมำก 
3.50 – 4.49  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรดี 
2.50 – 3.49  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรพอใช้ 
1.50 – 2.49  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรน้อย 
1.00 – 1.49  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรควรปรับปรุง 

 
1.7 สถิติที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
 

  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ขอเสนอรำยละเอียดเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

1. ร้อยละ (Percentage) 

สูตร   P  = 100
n

f
     

    P  แทน  ร้อยละ 
    f  แทน  ควำมถี่ท่ีต้องกำรแปลงให้เป็นร้อยละ 
    n  แทน  จ ำนวนควำมถี่ทั้งหมด 
 (บุญชม  ศรีสะอำด. 2543 : 102) 

 

2. ค่ำเฉลี่ย (Mean) 

 สูตร  X  =  
n

X     

    X แทน  ค่ำเฉลี่ย 
     x  แทน  ผลรวมของข้อมูล 
    n  แทน  จ ำนวนของข้อมูล 
 (สุวิมล  ตริกำนันท์. 2543 : 179)  
 

3. ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

 สูตร  .D.S  = 
)1n(n

)X(Xn 22



        

    .D.S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
    n  แทน จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงยกก ำลังสอง 
     X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก ำลังสอง 

     2X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก ำลังสอง 
(บุญชม  ศรีสะอำด. 2543 : 103) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลผลของการส ารวจนั้น
ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป ตารางตามล าดับดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยภาพรวม   
รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในค าถามปลายเปิด 
 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม สถานภาพของผู้ใช้บริการ 

โดยเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ดังตารางที่ 1 
  

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนข้อมูล ค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
1.1 ชาย 6 6.25 
1.2 หญิง 90 93.75 

รวม 96 100 
2.  อายุ   

2.1  อายุ 25 – 35 ป ี  12 12.50 
2.2  อายุ 36 – 45 ป ี 66 68.75 
2.3  อายุ 46 – 55  ป ี 18 18.75 
2.4 อายุ 56  ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวม 96 100 
3.  สงักัดของผู้รับบริการ   

3.1 หน่วยงานกลาง 54 56.25 
3.2 สังกัดพ้ืนที่ 36 37.50 
3.3 สังกัดคณะ 6 6.25 

รวม 96 100 
 
จากตารางที่  1 ผู้รับบริการของส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2564 
เมื่อจ าแนกตามเพศของผู้รับริการ พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

เพศหญิง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 
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เมื่อจ าแนกตามอายุของผู้รับบริการ พบว่า อายุ 25 – 35 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.50 อายุ 36-45 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 อายุ 46-55 ปี จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.75 

เมื่อจ าแนกตามสังกัดของผู้รับบริการ พบว่า สังกัดหน่วยงานกลาง จ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.25 สังกัดพ้ืนที่ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 สังกัดคณะ จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.25 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวม รายด้าน  
รายข้อ โดยใช้ ค่าร้อยละ สถิติค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ

การให้บริการของส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ 

รายการประเมิน ผลการส ารวจ 
(n=96) 

ระดับความพึงพอใจ 

 x  S.D.  
ด้านที่ 1 กระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ    
1.  การปฏิบัติงานมีระบบ เป็นขั้นตอน 3.95 0.62 ดี 
2.  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ

คล่องตัว 
4.02 0.65 ดี 

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจง  และแนะน าขั้นตอนในการ 
ให้บริการ 

4.09 0.66 ดี 

4.  เอกสารและฟอร์มกรอกข้อมูลมีความชัดเจน 4.10 0.68 ดี 
5.  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

และทั่วถึง 
3.89 0.69 ดี 

ภาพรวมด้านที่ 1 4.00 0.66 ดี 
ด้านที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
6.  ความมีมนุษยสัมพันธ์และความเป็นกันเอง 4.36 0.66 ดี 
7.  การให้บริการด้วยความสุภาพ ทั้งกิริยาและวาจา 4.35 0.66 ดี 
8.  ความเอาใจใส่  กระตือรือร้นและความพร้อมในการ

ให้บริการ 
4.19 0.68 ดี 

9.  ความสามารถในการสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ 4.10 0.68 ดี 
10. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.14 0.69 ดี 
11. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ 4.09 0.72 ดี 
12. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.12 0.70 ดี 
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รายการประเมิน ผลการส ารวจ 
(n=96) 

ระดับความพึงพอใจ 

 x  S.D.  
ภาพรวมด้านที่ 2 4.29 0.69  

ด้านที่ 3 สิ่งอ านวยความสะดวก    
13.  สถานที่ตั้งส านักงานสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 4.06 0.78 ดี 
14. สภาพห้องท างานเอ้ือต่อการให้บริการ 4.03 0.70 ดี 

15. อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การให้บริการ 

3.96 0.68 ดี 

16. อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมีคุณภาพทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

3.81 0.68 ดี 

ภาพรวมด้านที่ 3 4.25 0.71 ดี 
ด้านที่ 4 คุณภาพการให้บริการ    
17. ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 4.08 0.64 ดี 
18. การให้ข้อแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหา 4.04 0.66 ดี 
19. ความถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร 4.00 0.65 ดี 
20. ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 4.03 0.70 ดี 
21. มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มาใช้

บริการ 
4.02 0.72 ดี 

ภาพรวมด้านที่ 4 4.00 0.68 ดี 
ภาพรวม 4.05 0.69 ดี 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สรุปได้ดังนี ้
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ ในระดับดี  
( x = 4.05)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ในระดับดีทั้ง 4 ด้าน 
คือ 1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x = 4.40) 2. ด้านคุณภาพการให้บริการ ( x = 4.29) 3. ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ( x =4.25) และ 4. ด้านด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( x = 4.00) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ในระดับดีทุกข้อ  

 
ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของส านักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

-ไม่มี- 
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สรุปผล 
 
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้ส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ซึ่งได้ส ำรวจในรำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้  
 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำในภำพรวมอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 คิดเป็น 
ร้อยละ 81.07 ซึ่งจ ำแนกในแต่ละส่วนได้ดังนี้ 

 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ของส ำนักงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 

2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 
 

3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

อยู่ในระดับพอใช้ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 
 

4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 
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